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TIIVISTELMÄ 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten koulutusuudistus on vaikuttanut perusyksikön 

johtamiseen. Tutkimuksen viitekehyksenä ollutta perusyksikön päivittäistä johtamista tarkasteltiin sekä 

koulutusuudistuksen että vanhan koulutusjärjestelmän näkökulmasta. Tutkimuksessa tarkasteltiin, 

minkälaisia vaikuttavuustekijöitä vastaajien käsityksistä nousi tutkittavaan ilmiöön liittyen. 

Aikaisempien opinnäytetöiden ja kirjallisuuden perusteella luotiin vaikuttavuustekijät, joiden avulla 

tarkasteltiin esiin nousseita käsityksiä. Tutkimus rajattiin koskemaan koulutusuudistuksen osalta vain 

alokasjaksoa ja vastaajien osalta vain Porin prikaatin päälliköitä, varapäälliköitä sekä koulutusosastoa. 

Tutkimus toteutettiin laadullisena tutkimuksena, joka pohjautui fenomenografistyyliseen 

tapaustutkimukseen. Empiirinen aineisto kerättiin eläytymismenetelmää käyttäen kirjallisena 

PVMoodlessa. Kerättyyn aineistoon luotiin kaksi erilaista kehyskertomusta, joihin päälliköt ja 

varapäälliköt vastasivat siten, että kahdeksalla päälliköllä ja kahdeksalla varapäälliköllä oli mahdollisuus 

vastata kumpaakin. Kolmas kehyskertomus oli suunnattu vain koulutusosastolle. Ensimmäiseen 

kehyskertomukseen vastasi 14 (n=14), toiseen vastasi 12 (n=12) ja koulutusosastolta vastasi viisi (n=5). 

Saatu aineisto analysoitiin fenomenografisella analyysillä. 

Tutkimuksessa todetaan, että perusyksikön päälliköiden ja varapäälliköiden käsitysten mukaan 

koulutusuudistus on poistanut yksiköiltä toiminnanvapautta ja tehtävätaktiikkaa. Sen lisäksi 

koulutusuudistus on tuonut jatkuvan kiireen tunteen, jonka perusteella joudutaan nopeallakin 

aikataululla priorisoimaan koulutussisältöjä. Tämä aiheuttaa päälliköille ylimääräistä työtä. Toisaalta 

koulutusuudistus on tuonut myös valmiita kurssi- ja harjoitekortteja, joiden osa päälliköistä ja 

varapäälliköistä koki helpottavan alaisten johtamista. Koulutusosaston käsityksistä nousi esille selkeä 

huoli henkilökunnan osaamisesta entistä vaikeimmissa koulutusaiheissa, mikä aiheuttaa sen, että 

päällikkö joutuu enemmän tulevaisuudessa miettimään henkilökunnan koulutuksia. 

Koulutusuudistus jo itsessään vaikutti perusyksikköön monellakin tavalla, ja täten vastaajien käsitykset 

nostivat esille koulutusuudistuksen mukanaan tuomia hyvä sekä huonoja käytänteitä. Kaikki niistä eivät 

suoranaisesti liity perusyksikön päällikön tai varapäällikön jokapäiväiseen johtamiseen. 

Koulutusuudistukseen kohdistuva kritiikki näkyy eniten kiireenä, toki alokasjakso on kaksi viikkoa 

vanhan koulutusjärjestelmän peruskoulutuskautta lyhyempi.  

Johtopäätöksissä nostetaan esille se, että tutkimuksen tuloksilla on yhtenevyyksiä johtamisen 

tutkimuksen tuloksien kanssa ja aikaisempien tutkimusten pohjalta tunnistettujen johtamiseen 

vaikuttavien tekijöiden kanssa. Aikaisempien esille nousseiden vaikuttavien tekijöiden osalta 

vuorovaikutus esimiehen ja alaisen välillä ei noussut niin merkitseväksi tekijäksi. Tämä on ensimmäinen 

opinnäytetyö, joka tutki asiaa koulutusuudistuksen vaikutuksesta perusyksikön johtamiseen, joten työtä 

voidaan pitää suuntaa-antavana. 
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MUUTTUIKO JOHTAMINEN PERUSYKSIKÖSSÄ KOULUTUSUU-

DISTUKSEN MYÖTÄ? - KÄSITYKSIÄ KOULUTUS 2020:N VAIKU-

TUKSESTA PERUSYKSIKÖN JOHTAMISEEN PORIN PRIKAATISSA 

 

 

1. JOHDANTO  

Kohti uutta normaalia – Tehottomista käytänteistä on luovuttava, ja muutoksen perustelut on 

syytä tuntea. On vain uskallettava tarttua ja opittava uutta. Kaikella on perustelunsa, ja ne on 

laajalti kokeiltu ja todettu toteuttamiskelpoisiksi. Mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos ja 

pyrkiminen aina vain parempaan. (Kenrm evp. Jukka Sonninen1 2020, 9.) 

 

Vuotta aikaisemmin teetettiin maavoimissa ensimmäiset havainnot Koulutus 2020:n toteutta-

misesta alokasjaksolla. Maaliskuussa 2019 kokeilussa havaittiin vielä paljon ristiriitaisuutta 

perusyksikköjen välillä sekä perusyksikköjen sisällä. Kurssimuotoisuutta pidettiin 49 % mie-

lestä hyvänä, kun taas 41 % vastaajista koki kurssimuotoisuuden huonona. Hyvänä käytäntee-

nä pidettiin sitä, että koulutusta pyrittiin yhdenmukaistamaan perusyksikköjen kesken. Sen 

lisäksi koulutuksia tuettiin keskitetysti suunnitelluilla harjoitteilla, jotka paransivat tavoitteel-

lisuutta. Toisaalta koulutuspäivien kolmijakoisuus toi kiireen perusyksiköille, mikä aiheutti 

koulutusten karsimista ja näin ollen vaikutti oppimiseen. Kokonaisuudessaan alokasjakso ko-

ettiin huomattavasti kiireellisemmäksi mitä se oli vanhassa koulutusjärjestelmässä. Koulutus-

ten sisältö sai alkuun myös kritiikkiä ja etenkin harjoitteiden välinen nousujohteisuuden puute 

koettiin huonona. Sen lisäksi moduulikohtaiset koulutukset ja niiden suorittaminen tietyssä 

järjestyksessä rajasivat perusyksiköiden toiminnanvapautta. Toiminnanvapautta rajasi myös 

Porin prikaatin mukaan läpiviennin keskitetty suunnittelu perusyksiköille. Porin prikaatin 

esikunnan näkökulmasta keskitetty suunnittelu tuntui toimivalta, mutta perusyksiköt kokivat 

sen vain jäykkänä ja kiirettä koulutuspäiviin tuottavana mallina. Sen lisäksi maavoimien esi-

kuntapäällikkö nosti esille kysymyksen, joka vaikuttaa kaikkiin perusyksiköihin: ”Riittääkö 

jatkossa kouluttajien työaika tuon rakenteellisen muutoksen toteuduttua?” (Maavoimien esi-

kunta 2019, 3–6.) Nyt on vuosi 2022. Missä mennään koulutusuudistuksen osalta ja miten yllä 

mainitut asiat näyttäytyvät nykypäivänä perusyksiköissä? Onko koulutusuudistus muodosta-

nut kenraalimajuri evp. Sonnisen mainitseman pysyvän muutoksen? 

 

 

____________________ 
1Kenraalimajuri Jukka Sonninen toimi Pääesikunnan koulutuspäällikkönä vuodesta 2015 alkaen ja jäi eläkkeelle 

vuonna 2020. Hän työskenteli Koulutus 2020:n parissa ja koulutusuudistus oli hänen viimeinen iso työprojektin-

sa. (Ruotuväki 2020.) 
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Vuonna 2010 Risto Siilasmaa ja hänen työryhmänsä kirjoittivat raportin ”Suomalainen ase-

velvollisuus”. Raportissaan he nostivat esille asevelvollisuusjärjestelmää koskevat kehittämis-

tarpeet. Asevelvollisuuden tulisi olla asevelvollista motivoivaa, ja siviiliosaamista olisi hyö-

dynnettävä nykyistä enemmän. He nostivat myös esille sen, että koulutusta tulisi kehittää mie-

lekkääseen suuntaan esimerkiksi lisäämällä simulaattoreiden avulla tapahtuvaa koulutusta. 

Tämän lisäksi he painottivat sitä, että varusmiespalvelus on viimeinen hetki vaikuttaa liikun-

tatottumuksiin. Tutkimustenkin mukaan varusmiespalvelus parantaa fyysistä kuntoa, laskee 

painoa ja lisää lihasmassaa. Siten tämä osa-alue tulee olla jatkossakin osana varusmiespalve-

lusta. (Puolustusministeriö 2010, 10–12.) Tämän jälkeen Juha Tuominen kirjoitti vuonna 

2015 Kylkirauta-lehden artikkelissa Puolustusvoimien perusyksiköistä ja toimintaympäristön 

muutoksesta. Hän käsitteli artikkelissaan kirjoittamaansa väitöskirjaa ja nosti sieltä esille, että 

toimintaympäristön muutos tulee aiheuttamaan muutoksia perusyksikköön liittyen. Esimer-

kiksi ammattitaito, laadukas ja uskottava koulutus, oppiminen ja osaamisen haaste tulevat 

muuttumaan. (Tuominen 2015.) Tästä muutama vuosi myöhemmin aloitettiin koulutusohjel-

man kehittäminen, joka muotoutui Koulutus 2020:ksi (Pääesikunta 2018, 3). 

 

Koulutus 2020 on vuonna 2020 valtakunnallisesti voimaan astunut koulutusuudistus, jonka 

kehittäminen aloitettiin vuonna 2017. Koulutusuudistus pyrkii kehittämään asevelvollisten 

koulutuksen 2020-luvun tarpeita vastaaviksi ja saamaan aikaan parempia koulutustuloksia. 

Koulutus 2020 on osa asevelvollisten koulutuksen kehittämisen sykliä, joka tapahtuu 15–20 

vuoden sykleissä. Tällä pyritään koulutuksen pitkäjänteisen ja laadukkaan koulutusjärjestel-

män rakentamiseen. Edellinen asevelvollisten koulutusjärjestelmä pohjautui 1980-luvun sisäl-

töuudistukseen ja 1990-luvun oppimiskäsitysuudistukseen. Lisäksi koulutusuudistuksiin vai-

kuttaa jatkuvasti ympärillä tapahtuva turvallisuusympäristön muutos. (Pääesikunta 2018, 3.) 

Puolustusvoimissa viimeisin merkittävä koulutusmuutos on ollut vuonna 2009 toteutunut uu-

simuotoinen sotilaskuljettajakoulutus. Uudistukseen ajoivat uudet kuorma-autonkuljettajia 

koskevat lait. Kyseisessä koulutusuudistuksessa on samanlaisia piirteitä kuin tutkittavassa 

koulutusuudistuksessa. Muutamia samankaltaisuuksia ovat: Uudistusta ajoi halu nykyaikais-

taa ja sovittaa se yhteiskuntaa läheisemmäksi. Uudistukseen perustettiin työryhmä, joka sel-

vitti kokonaisjärjestelyä, jossa vanhaa voidaan hyödyntää, mutta tuodaan myös jotain uutta. 

Esimerkiksi kuljettajien palvelusaika pidentyi, mutta he saivat ammattipätevyydet ajokortin 

lisäksi. Uudistuksessa toteutettiin kolmella eri mallilla pilotointia, sekä koulutusmateriaalia 

alettiin tuottaa yhdenmukaiseksi, mistä vastasi oppimateriaalityöryhmä. Koulutusuudistuksen 

resurssoinnin hankaluus nousi esille (isot koulutusryhmät, mutta vähän kouluttajia ja vähän 

aikaa). (Haapamäki 2011, 35–38.) 
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Koulutusjärjestelmällä on hyvät edellytykset uudistua ja olla kiinnostava, tehokas, arvostettu 

ja tavoiteltuja tuloksia tuottava. Järjestelmä on mahdollista kehittää muotoon, joka kykenee 

vastaamaan seuraavan vuosikymmenen operatiivisiin vaateisiin. (Pääesikunta 2018, 8.) 

 

Koulutusuudistuksessa koulutuksen kokonaisuudessa on hyödynnetty E-T-E-E-mallia, jossa 

opetus (Education) toteutuu yksilöiden ja joukon mukaisesti. Koulutus (Training) toteutuu 

yksilöiden ja joukon tyyppitehtävien mukaisesti. Harjoitus (Exercise) perustuu joukkojen ope-

ratiiviseen toimintaan, ja arviointi (Evaluation) suoritetaan joukon toimintakyvykkyyden ja 

koulutuksellisen suorituskyvyn mukaisesti. (Pääesikunta 2018, 3.) Koulutusuudistuksen sisäl-

tö on päivittynyt saapumiseriltä saatujen palautteiden myötä (Pääesikunta 2020d, liite1; Maa-

voimat.fi 2020). Esimerkiksi kurssien sisältöä kehitetään jatkuvana prosessina ja tarkemmat 

tarkennukset määrittää Maavoimien koulutuspäällikkö. Kurssien sisältöjen päivittäminen ta-

pahtuu osaamiskeskustoimintamallin mukaisesti. (Pääesikunta 2021c, 2–3.) Pilotointiin ja 

käyttöönoton ohjaamiseen on käytetty tarkastus- ja ohjaustilaisuuksia sekä työpajoja, joissa 

on jaettu kokemuksia ja annettu ohjausta tulevia koulutusjaksoja varten. (Maavoimien esikun-

ta 2020b, 3–4.) Tämän opinnäytetyön yhtenä tarkoituksena on myös saada palautetta koulu-

tusuudistuksen vaikutuksesta perusyksikköä ajatellen.  

 

Porin prikaati aloitti Koulutus 2020 -konseptin kokeilun 2/2018 saapumiserällä. Ensimmäi-

sessä vaiheessa konseptia kokeiltiin alokasjakson osalta Satakunnan tykistörykmentissä sekä 

Pohjanmaan jääkäripataljoonassa. Kokonaisuudessaan uusi koulutusrakenne otettiin kokei-

luun koko Porin prikaatissa 1/19 saapumiserällä, jolloin kokeilu toteutettiin sekä Niinisalon 

että Säkylän varuskunnissa. Ainoastaan yksikkö, joka koulutti varusmiesten kansainvälistä 

valmiusjoukkoa, jätettiin kokeilun ulkopuolelle. Yhtenä keskeisenä tavoitteena kokeilulla oli 

mitata koulutuksen tehokkuuden parantamista, joka toteutettiin päiväpalveluksen uudelleen 

järjestelyillä. Kokeilussa painotettiin myös yksikköparien toimimista, jolloin käytössä olisivat 

isommat resurssit. (Porin prikaatin esikunta 2018, 1–4.) Porin prikaatissa esikunnalla on mer-

kittävä rooli koulutusten järjestelyissä ja toteutuksessa, mikä on nähty perusyksiköissä hyvänä 

asiana verrattuna aikaisempaan toimintamalliin (Pääesikunta 2021a, 4). Koska Porin prikaati 

on ollut alusta asti kokeilussa mukana, toimii se tutkimuksen kohteena. 

1.1. Aiheeseen liittyvää aiempaa tutkimusta 

Koulutus 2020:sta ei ole tehty vielä montaa tutkimusta johtuen varmasti siitä, että se on varsin 

uusi asia. Palokangas (2017, 90) tutki omassa opinnäytetyössään PVMoodlen käyttöä moder-

nin perusyksikön johtamisessa. Hän toi esille, että sitä voisi hyödyntää kantahenkilökunnan ja 

varusmiesten välisessä vuorovaikutuksessa. Koulutus 2020 toi mukanaan PVMoodlen käytön, 
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josta sekä henkilökunnan että varusmiesten oli helppo katsoa opetettavat aiheet ja niihin liit-

tyvät materiaalit. Iirola teki oman opinnäytetyönsä (2020) koulutusuudistuksesta ja siitä, mi-

ten koulutusuudistuksen käyttöönoton myötä pedagoginen johtaminen ilmenee reserviupsee-

rikurssilla perusyksikkötasolla. Kyseessä oli tapaustutkimus, jossa tarkkailtavana kohteina 

olivat perusyksikön päälliköt ja heidän pedagoginen johtajuutensa koulutusuudistuksen käyt-

töönoton aikana. Iirola toi johtopäätöksissään esille, että päälliköt toimivat pedagogisina joh-

tajina pääpainonaan alaisistaan huolehtiminen. (Iirola 2020.) Koulutusuudistuksesta on myös 

tutkittu yksittäisiä osa-alueita, jotka liittyvät Koulutus 2020:een. Esimerkiksi Vappula tutki 

koulutusuudistuksen mukanaan tuomaa koulutussimulaattoria. Pohdinnoissaan hän nosti esil-

le, että simulaattorikoulutus tukee oppimista etenkin, jos henkilökunnalla on kykyä soveltaa 

simulaatioharjoitusta. (Vappula 2020, 55.) Koska aihe on vielä uusi, pidettiin tärkeänä tutkia 

aihetta eri näkökulmasta kuin, miten sitä on aikaisemmin tutkittu. Oli kuitenkin tärkeää jatkaa 

tutkimista johtamisen näkökulmasta. Johtamistoiminnalla on suuri merkitys Puolustusvoi-

miin, ja usein Puolustusvoimiin yhdistetään vahvasti johtaminen. 

 

Johtamista on tutkittu paljon ja monista eri näkökulmista Maanpuolustuskorkeakoululla. Esi-

merkiksi katsottaessa Doriasta Maanpuolustuskorkeakoulun 2222 opinnäytetyöstä 480 opin-

näytetyötä liittyy johtamiseen. Ensimmäinen johtamislaitoksen alla julkaistu työ on vuodelta 

1993 (Ojala 1993), mikä osoittaa sen, että johtamisen tutkimisen perinne on jo suhteellisen 

vahva. Selvitettäessä perusyksikön johtamiseen liittyviä asioita tuli vastaajilla olla jonkinlai-

nen johtamiskäsitys. Syväjohtaminen on ollut varusmiesten johtajakoulutuksessa vuodesta 

1998 lähtien (Kinnunen 2012, 16), joten jokainen vastaaja on omalla kohdallaan käynyt vä-

hintään johtamisen teoriat sen mukaisesti. Sen lisäksi vastaajina oli kadettiupseereita sekä 

opistoupseereita, jotka ovat myös kadettikouluaikanaan käyneet johtamisen perusteet -

opintojaksoja. 

 

Tikka (2015) toi omassa opinnäytetyössään esille, että päällikkö ei ehdi katsomaan enää kaik-

kien koulutusten perään. Usein puhuttiin, että päällikkö on yksikkönsä pääkouluttaja, joka 

vastaa ja antaa perusteet koulutuksille. Tuloksissaan Tikka nosti kuitenkin esille sen, että 

päällikkö ei katso enää pienten asioiden perään, vaan enemmänkin pyrkii johtamaan kokonai-

suuksia ja antamaan alaisilleen mahdollisimman hyvät perusteet mahdollisimman hyvissä 

ajoin. Tätä edesauttaisi se, että päällikkö pitäisi säännöllisesti käskynjakoja, joissa hänen olisi 

helpompi ottaa kantaa myös mahdollisiin tuleviin pikatilanteisiin. Yhtenä keskeisenä päälli-

kön toimenpiteenä Tikka nostaa esille päällikön yksikölle muodostamat tavoitteet, jotka poh-

jautuvat yksiköille annetuista tavoitteista sekä tuotantovelvoitteesta. On keskeistä välittää 

alaisille ymmärrys siitä, mitä tavoitetasoa ollaan tavoittelemassa. Tämä antaa alaisille suun-
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nan sille, mitä tulisi tehdä. Viimeisenä päällikköön vaikuttavana tekijänä oli perusyksikön 

muuttuminen enemmänkin asiantuntijaorganisaatioksi, jossa henkilökunnan osaaminen ja 

erikoistuminen mitattiin oikeuksina ja lisensseinä. Tämä tarkoitti sitä, että päällikkö ei enää 

ollut se henkilö, joka tiesi kaikki pienetkin asiat, vaan asiantuntijuus ja ammattitaito löytyivät 

alaisista. Näin ollen johtamiskulttuuri alkoi muuttua pedagogisen johtamisen suuntaan, jossa 

päällikkö kehitti ja johti alaistensa ammattitaitoa. (Tikka 2015, 43–51.) 

 

Siviilipuolella on tapahtunut samankaltaisia koulutusuudistuksia koulutuslaitoksissa. Yksi 

tällainen koulutusuudistus on Helsingin yliopistoa koskenut ”Iso pyörä” -opintouudistus, joka 

pitää sisällään samanlaisia tavoitteita kuin Koulutus 2020. Yhtenä tavoitteena oli esimerkiksi 

tuoda sisältö paremmin tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi (Isomäki 2015). Uudistus toteutti 

samankaltaisia asioita, joita Koulutus 2020:ssakin tehtiin, eli siirsi oppiaineet tietyn koulutus-

ohjelman sisälle. Sen lisäksi koulutusohjelmille nimettiin johtajat ja johtoryhmät. Koulutus 

2020:n osalta näitä kuvataan osaamiskeskuksina ja yksiköiden kärkiosaajina (Pääesikunta 

2018, 24; Sonninen 2020, 9). Yhtäläisyytenä voidaan myös vahvasti pitää digitaalisten väli-

neiden, kuten Moodlen, käyttöä (Rantala, 2017). Kouvonen (2018) nostaa esille kirjoittamas-

saan artikkelissa, että Iso pyörä on tuonut mukanaan toiminnanvapauksien heikentymistä 

opettajien kohdalla, resurssipulaa, lisää hallinnollisia töitä opettajille sekä painopisteen siir-

tymisen kaikille pakollisiin opetuksiin. Hän nostaa esille myös sen, että koulutusuudistukseen 

sopeutuminen on ollut hankalaa jo pitkään töissä olleille. Hyvinä asioina esille ovat nousseet 

se, että opettajat tekevät enemmän yhteistyötä toistensa kanssa, sekä se, että opetusten sisällöt 

ja vaatimukset ovat selkeytyneet. (Kouvonen 2018, 83–86.) 

1.2.  Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, onko koulutusuudistus vaikuttanut jotenkin 

perusyksikössä tapahtuvaan johtamiseen. Tutkimuksessa ei pyritä yleistämään syitä muutok-

sille. Tavoitteena tässä tutkimuksessa onkin selvittää, mitkä ovat Porin prikaatin perusyksikön 

päällikön, varapäällikön ja koulutusosaston käsitykset siitä, onko Koulutus 2020 vaikuttanut 

perusyksikön päivittäiseen johtamiseen. Aihetta tutkimalla saadaan muodostettua uusia käsi-

tyksiä Koulutus 2020:een liittyvistä asioista sekä siitä, miten työssä olevat näkevät Koulutus 

2020:n vaikutuksen päivittäisissä työtehtävissään sekä johtamisessaan. Jotta tavoitteeseen 

päästään, on tarkasteltava myös vanhaa koulutusjärjestelmää ja tiedostettava siellä johtami-

seen vaikuttaneet tekijät. Sekä koulutusuudistusta että vanhaa koulutusjärjestelmää tutkitaan 

aikaisempien tutkimusten ja kirjallisuuden esiin nostamien johtamiseen vaikuttavien tekijöi-

den kautta. Alla on esitetty tutkimuksen päätutkimuskysymys sekä alatutkimuskysymykset. 
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Päätutkimuskysymys on: Mitkä ovat Porin prikaatin päälliköiden ja varapäälliköiden sekä 

koulutusosaston käsitykset koulutusuudistuksen vaikutuksesta perusyksikön johtamiseen alo-

kasjaksolla? 

Alatutkimuskysymyksinä ovat: 

1. Mitkä ovat päälliköiden ja varapäälliköiden käsitykset Koulutus 2020:n vaikutuk-

sesta perusyksikön johtamiseen? 

 2. Mitkä ovat Porin prikaatin koulutusosaston käsitykset Koulutus 2020:n vaikutuk-

sesta perusyksikön johtamiseen? 

1.3.  Tutkimuksen viitekehys 

Seuraavaksi esitellään työssä käytetty viitekehys. Tutkimuksen keskiössä on johtaminen pe-

rusyksikössä. Tämä aihealue on muodostunut vanhan koulutusjärjestelmän sekä koulutusuu-

distuksen myötä. Tutkimuksen päätarkoituksena on tutkia Koulutus 2020:n vaikutusta perus-

yksikön johtamiseen. Työn lukemisen helpottamiseksi jatkossa Koulutus 2020:sta puhutaan 

vain koulutusuudistuksena. Kun puhutaan ennen koulutusuudistusta käytössä olleesta järjes-

telmästä, kutsutaan sitä vanhaksi koulutusjärjestelmäksi. Asiassa oli tärkeää tiedostaa johta-

miseen vaikuttavat tekijät. Vaikutustekijät muodostuivat aikaisempien opinnäytetöiden, kirjal-

lisuuden ja asiakirjojen pohjalta. Vaikutustekijöitä verrattiin eläytymismenetelmällisellä tie-

donkeruulla kerättyyn aineistoon, jolla mitattiin vastaajien käsityksiä aiheesta. Alla esitettynä 

tutkimuksen viitekehys. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 1. Tutkimuksen viitekehys 
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1.3.1. Tutkimuksen rajaaminen 

Tutkimukseen liittyvät vanha koulutusjärjestelmä sekä koulutusuudistus. Näitä yhdistävänä 

tekijänä on johtaminen perusyksikössä. Johtamisella tarkoitetaan tässä tutkimuksessa perus-

yksikön päällikön ja varapäällikön henkilöstöhallintaa, koulutusten suunnittelua ja valvontaa, 

työilmapiiriin liittyviä toimenpiteitä jne. Perusyksikön päälliköstä käytetään nimitystä esimies 

(Suvanto 2011). Hypoteesina on se, että johtamiseen perusyksikössä liittyy perusolettamuksia, 

jotka eivät ole muuttuneet koulutusuudistuksen myötä. Esimerkkinä mainittakoon se, että 

päällikkö vastaa edelleen henkilöstöhallinnasta. Sen sijaan tutkimuksessa tarkastellaan sitä, 

onko koulutusuudistus tuonut jotain sellaista, joka vaikuttaa päällikön tapaan toteuttaa henki-

löstöhallintaa, tai onko koulutusuudistuksen myötä päällikön rooli henkilöstöhallinnassa 

muuttunut. Juha Suvanto tutki omassa opinnäytetyössään päällikön ajan kulumista tehtävän-

kuvaukseen verraten.  

 

Tärkeimpänä rajauksena tutkimuksessa pidetään vastaajien käsityksiä. Vastaajilla saattaa olla 

täysin erilaiset käsitykset tutkittavasta ilmiöstä, mikä puoltaa fenomenografisen tutkimusstra-

tegian käyttämistä (Marton 1986, 28–40). Tutkimuksen aikana samaan aikaan päällä oleva 

COVID-19 on vaikuttanut perusyksiköiden arkiseen toimintaan. Perusyksiköt eivät ole kyen-

neet toteuttamaan koulutusuudistusta suunnitelman mukaisesti, koska ovat esimerkiksi joutu-

neet osastoimaan koulutuksen, jolloin varusmiehet ovat olleet normaalia enemmän lomalla. 

Tämä tarkoittaa sitä, että päälliköiltä ei suoranaisesti voida kysyä, miten koulutusuudistus on 

vaikuttanut heidän päivittäiseen johtamiseensa. Asiaa lähestyttiin heidän käsitystensä kautta 

ilmiötä kohden. Kokemus on subjektin ja objektin yhdistävä suhde, jolloin käsitys ei ole pel-

kästään ulkoisen todellisuuden kuva vaan sekä subjektiivinen että objektiivinen kokonaisuus 

(Syrjälä, Ahonen, Syrjäläinen & Saari 1995, 116–117). Uljensin (1992) mukaan käsitys on 

kuva, joka muodostuu kokemuksen ja ajattelun avulla jostakin ilmiöstä. Tutkimuksessa tutki-

taan, miten koulutusuudistus on mahdollisesti vaikuttanut perusyksikön päivittäiseen johtami-

seen, kun yksikkö pystyy toteuttamaan alokasjakson täysin suunnitellulla tavalla.  

 

Tutkimus on rajattu koulutusuudistuksessa alusta asti mukana olleelle Porin prikaatille. Syynä 

tähän on se, että Porin prikaatissa henkilöillä on jo vahva esitieto siitä, mikä koulutusuudistus 

on ja miten sitä tulisi toteuttaa. Porin prikaati on myös ainoita joukko-osastoja, jossa koulu-

tusuudistusta ehdittiin toteuttaa ennen COVID-19:ta (Porin prikaatin esikunta 2018, 1–4). 

Perusyksikön osalta rajaaminen tapahtui perusyksikön päällikköön ja varapäällikköön. Tut-

kimuksessa tutkitaan myös Porin prikaatin koulutusosaston käsityksiä koulutusuudistuksen 

vaikutuksesta perusyksikön johtamiseen. Syynä tähän on se, että omalla saapumiseräkäskyl-
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lään yksiköille määritetään hyvin tarkasti se, mitä, milloin ja missä koulutetaan. Liitteenä (Lii-

te7) löytyy 2/2021 Porin prikaatin saapumiseräkäskyn läpiviennistä otettu kuva, jossa on nä-

kyvillä alokasjakson neljäs viikko, josta selviää, kuinka paljon koulutusosasto suunnittelee 

valmiiksi yksiköille alokasjaksoa.  

 

Koulutusuudistuksen osalta aihe rajautui alokasjaksoon. Syynä tähän on se, että alokasjakso 

on Pääesikunnan koulutusosaston käskemä ja johtama kaikille, ja kaikkien tulisi käydä alo-

kasjakso sisällöltään samanlaisena. (Pääesikunta 2020c, 11–17.) Toisena syynä on se, että 

alokasjaksoa on eniten suunnitelman mukaan toteutettu ja tarkasteltu. Tällä rajauksella pysty-

tään myös poissulkemaan aselaji- ja puolustushaarakäytänteet. Tutkimuksessa ei huomioida 

aikaa, jolloin koulutusuudistus alkoi näkyä perusyksiköissä esimerkiksi koulutusmateriaalin 

valmisteluissa. Kyseinen asia voisi olla jatkossa tutkimisen arvoinen: miten koulutusuudistuk-

sen käynnistäminen vaikutti perusyksikköön? 

1.3.2.  Tutkimusmenetelmälliset lähtökohdat 

Tutkimuksen tiedonhankinnan strategioiden osalta alussa kirjoittajaa kiinnosti kaksi vaihtoeh-

toa: joko tutkimus olisi tapaustutkimus tai fenomenografinen tutkimus. Molempien suuntauk-

sien haasteena oli se, että aihe ei suoranaisesti osu kumpaankaan. Tästä johtuen tutkimusot-

teeksi muodostui molempien yhdistelmä. Fenomenografisessa tutkimuksessa pyritään selvit-

tämään ihmisten käsityksiä tiettyyn ilmiöön liittyen. Sen lisäksi fenomenografia mahdollistaa 

jokaisen vastaajan oman käsityksen huomioimisen. (Huusko & Paloniemi 2006, 163–165.) 

Empiirisen aineiston osalta kyetään nostamaan esille vastaajien erilaisia käsityksiä sekä vas-

taajien laadullisia eroavaisuuksia tutkittavaan ilmiöön liittyen (Rissanen 2009, 37). Pääpaino 

on enemmän fenomenografisessa tutkimusotteessa, mutta käsiteltäessä perusyksikön päälli-

köitä ja varapäälliköitä juuri Porin prikaatissa tekee se tutkittavasta aiheesta myös tapauksen 

(Syrjälä 1995, 10). Käsitykset ovat ainoastaan Porin prikaatin sotilaiden osalta, mutta tapaus-

tutkimus mahdollistaa aiheen tutkimisen myös muissa varuskunnissa. Syrjälän (1994, 11–12) 

mukaan myös tapaustutkimuksella aihetta päästään tutkimaan entistä syvällisemmin. Tapaus-

tutkimukselle on myös olennaista se, että tiedot koostuvat monipuolisesti ja eri tavoilla hanki-

tuista tiedoista tutkittavasta tapauksesta. (Syrjälä 1995, 10.) Analyysin osalta tutkimuksessa 

oli aluksi kaksi vaihtoehtoa: fenomenografinen analyysi ja teoriaohjaava sisällönanalyysi. 

Näidenkin osalta jäljelle jäivät kumpikin ja niiden yhdistelmä. Jokaisen käsitys on yhtä tärkeä, 

mutta analyysissä käytetään myös teoriaohjaavia johtamisen vaikuttavuustekijöitä. Toisaalta 

aineiston analyysin aikana tulee ottaa huomioon myös mahdolliset muut syntyvät kuvauskate-

goriat. 
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Tutkimuksessa käytettiin fenomenografistyylistä tutkimusotetta, joka on laadullisiin tutki-

muksiin suuntautuva empiirinen tutkimusmenetelmä. Fenomenografiassa ollaan kiinnostunei-

ta ihmisten käsityksistä, mutta taustalla fenomenografia tekee oletuksen siitä, että ympäröi-

vässä maailmassa tapahtuvilla ilmiöillä voi olla eri merkitys ihmisille. Sen lisäksi ihmisillä on 

jo valmiita käsityksiä ja mielipiteitä asioista. Tältä osin fenomenografiassa keskeisenä käsit-

teenä voidaan pitää havaintoa. (Uljens 1989, 10.) Tässä tutkimuksessa ilmiönä on koulutus-

uudistus ja fenomenografisen otteen mukaisesti tutkitaan ihmisten käsityksiä kyseisestä ilmi-

östä. 

 

Marton ja Pong (2005) havaitsivat tutkimuksessaan, että vastaaja saattaa muuttaa käsitystään 

ympärillä olevan tilanteen muuttuessa. Sen lisäksi he havaitsivat, että vastaajilla saattaa olla 

täysin erilaisia käsityksiä aiheeseen liittyen. Osa vastaajista piti yksittäistä asiaa tärkeämpänä, 

ja osa mietti isompaa kokonaisuutta. Tämä tarkoittanee sitä, että ihmisten käsitykset ovat si-

doksissa heidän henkilökohtaisten kokemuksiensa kanssa ympäröivään maailmaan. (Marton 

& Pong 2005, 334–348.) Tutkimuksen osalta vastaajien käsityksiin vaikuttanee siis se, että 

joku saattaa miettiä vastausta kokemuksen kautta ja joku taas pelkän käsityksen kautta. Mar-

ton (1984; 1992) tuo myös esille sen, että ihmisen käsitys pohjautuu aikaisemmin koettuun, 

joka tiedostamattaankin vaikuttaa vastaamiseen.  

 

Häkkinen (1996) tuo esille omassa raportissaan fenomenografisten tutkimuksien kritiikkiä. 

Hän nostaa asioita esille, jotka vaikuttavat niin vastaajaan kuin aineiston analyysiä tekevään 

henkilöön. Hän puhuu ihmisten käsitysten välisistä eroista. Vaikka ilmiön sisältö nähtäisi 

muuttumattomana, vaikuttavat ihmisten kokemukset ilmiön merkittävyyteen. Tässä tapauk-

sessa tutkijan henkilökohtaisen käsityksen mukaan koulutusuudistus on helpottanut sekä vai-

keuttanut perusyksikön johtamista. Perusyksikössä koulutuksiin valmistautumista on helpot-

tanut se, että taustamateriaaleilla on pyritty tuomaan jokaiselle perusyksikölle tarvittavat oppi-

tuntimateriaalit sekä esimerkiksi koulutuksiin liittyvät harjoitekortit. Kurssi- ja harjoitekortit 

ovat myös mahdollistaneet sen, että päällikkö tietää, että kaikille koulutetaan asiat samalla 

tavalla (ihannetilanteessa, kun tarvittavaa ammattitaitoa on). Sen lisäksi esikunnalta saatu tuki 

ottaa perusyksiköiltä painetta pois alokasjakson suunnittelusta, kun sieltä saa valmiiksi käy-

tössä olevia resursseja esimerkiksi tilavarausten suhteen. Aineiston analyysissä tutkijan posi-

tio kuitenkin pyrittiin pitämään erossa. 

 

Tutkimuksen aikana tutkijan on kyettävä tarkastelemaan esittämiään kysymyksiä myös filoso-

fisesta näkökulmasta (Hirsijärvi, Remes & Sajavaara 2009, 129). Tämä koskee myös empiiri-

sen tutkimuksen tekijää. Mitä tämä sitten tarkoittaa? Filosofisesta näkökulmasta tutkija tutkii 
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ihmisiä, mutta hän ei voi poissulkea ympärillä tapahtuvia asioita. Tutkijan on myös ymmärret-

tävä ihmisiä, joita hän tutkii. Esimerkiksi tässä tapauksessa tutkittavat henkilöt eivät ole tieto-

taidoiltaan keskenään samanlaisia, vaikka heistä jokainen on käynyt sotatieteiden maisteri-

kurssin. Tieteenfilosofisista lähtökohdista tutkijan tulee lähestyä asiaa ontologian, epistemo-

logian sekä metodologian kautta. Tällä tarkoitetaan sitä, minkälaiset käsitykset tutkijalla on 

tutkittavista kohteista ja minkälainen käsitys tutkijalla on käytettävästä metodista. (Hirsijärvi, 

Remes & Sajavaara 2009, 129–131.) Tieteenfilosofia ohjaa tutkimusprosessia. Mitä selke-

ämmin tutkija saa miellettyä tutkimusta ohjaavat periaatteet, sitä selkeämmin tutkimusproses-

si etenee ja muodostaa selkeän tutkimuksen (Rantapelkonen 2016, 149). 

 

Tieteenfilosofian kautta tutkija määrittelee sen, millainen näkemys maailmasta ohjaa tutkijaa. 

Tieteenfilosofisilla valinnoilla on siis merkitystä tutkimuksen menetelmällisiin valintoihin. 

Tieteenfilosofia voidaan mieltää kahdella eri tavalla: joko ajattomaksi tieteellisen ajattelun 

lähtökohdaksi tai historialliseen kontekstiin sidoksissa olevaksi näkökulmaksi. Tutkijan on 

ymmärrettävä, että samanaikaisesti on vastakkaisia tieteenfilosofisia suuntauksia. (Rantapel-

konen 2016, 148.) Tutkijan tulee myös ymmärtää se, että asiat joko ovat (objektiivisia) tai 

ovat jotenkin toisin (subjektiivisuus) (Sirén & Pekkarinen 2017, 3). Tässä tutkimuksessa asi-

oita havainnoidaan sosiaalisen ontologian lävitse. Tutkimuksessa se tarkoittaa käytännössä 

sitä, miten kerättyä aineistoa on tulkittu. Epistemologisen näkökulman kohdalla sovelletaan 

tulkinnallisuutta (interpretivismi), jolla tarkoitetaan epistemologista relativismia. Tällä tarkoi-

tetaan sitä, että tutkija lähestyi asioita subjektiivisista näkökulmista. Tässä tapauksessa tutkija 

pyrki selvittämään, miten tutkittavana olleet henkilöt käsittivät tutkittavan ilmiön. (Sirén & 

Pekkarinen 2017, 4).  Tässä asiassa tärkeässä roolissa on kerätty aineisto, jota analysoitaessa 

alkoi muodostua kuva siitä, minkälaisia käsityksiä tutkittavilla henkilöillä oli kyseisestä ilmi-

östä. Tieteellisen suuntauksen rajaaminen tapahtui fenomenografisen tutkimusotteen myötä 

suhteellisen helposti. Koska tutkitaan ihmisten käsityksiä ilmiöstä, ei tulosten kannalta ole 

oleellista absoluuttinen totuus ja oikeellisuus (Niikko 2003, 39). Koulutusuudistus on kuiten-

kin ihmisten luoma, minkä vuoksi tämä tutkimus pohjautuu tieteenfilosofisista suuntauksista 

konstruktivismiin. Konstruktivismi ilmenee tutkimuksessa aineistonkeruussa, jossa tutkittava 

ilmiö muodostuu vastaajien käsityksistä. Täten on myös huomioitava se, että tutkimus vanhe-

nee jo siinä vaiheessa, kun ihmiset vaihtuvat tehtävissä ja päällikköinä ja varapäällikköinä 

aloittavat uudet henkilöt.  
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2. KOULUTUSJÄRJESTELMÄT 

Puolustusvoimat pyrkii kehittämään omaa koulutustaan, ja aina silloin tällöin koulutusjärjes-

telmää uusitaan ja uudistetaan. Keskeinen muutostekijä tämänhetkisessä koulutusuudistukses-

sa oli tarve tuoda koulutus nykyaikaisemmaksi. (Pääesikunta 2018, 1–3; Sonninen 2020, 5.) 

Tässä luvussa esitellään ensin vanha koulutusjärjestelmä ja sen jälkeen koulutusuudistus. Mo-

lempia koulutusjärjestelmiä tarkastellaan peruskoulutuskauden ja alokasjakson osalta. Mo-

lemmista koulutusjärjestelmistä on pyritty nostamaan esille samat asiat, joiden perusteella 

lukijan on mahdollista huomata jo ennen yhteenvetoa muutokset, jotka koulutusuudistus on 

tuonut mukanaan. Joukossa on yleisiä asioita mutta myös niitä, jotka vaikuttavat omalla toi-

minnallaan perusyksikön päällikön ja varapäällikön päivittäiseen johtamiseen perusyksikössä.  

 

Työn taustoittamiseen käytettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta, jossa tärkeimpinä lähtei-

nä toimivat aiheesta tehdyt opinnäytetyöt, Puolustusvoimien asiakirjat sekä Porin prikaatin 

laatimat saapumiseräkäskyt. Tieto oli tuotettava tutkimukseen, jotta sitä kyetään vertaamaan 

koulutusuudistuksen tuomiin muutoksiin. Tämän luvun yhteenvedot huomioidaan vielä kol-

mannen luvun ”Teorian yhdistäminen” -alaluvussa, jossa kootaan yhteen johtamista ja koulu-

tusjärjestelmiä perusyksikön päällikön ja varapäällikön johtamisen näkökulmasta. 

2.1. Vanha koulutusjärjestelmä 

Vuonna 2013 käyttöön otettiin uusi ohjeistus varusmieskoulutukseen liittyen. Uudella asiakir-

jalla HI897 (Maavoimien esikunta 2012) kumottiin vanha koulutusjärjestelmää ohjaava ohje, 

joka oli otettu käyttöön vuonna 2009. Vaikka nimi onkin maavoimakoulutukseen viittaava, 

kätkee normi sisälleen kuitenkin erikseen myös ilmavoimien ja merivoimien koulutusohjel-

mia, kun asiaa käsitellään aselajeittain. HI897-normi (2012) antoi siis perusteet peruskoulu-

tuskauden osalta vanhaan koulutusjärjestelmään liittyen. Tämän normin lisäksi myös Pää-

esikunnan henkilöstöosaston normeissa oli vielä omat ohjeistuksensa Puolustusvoimien va-

rusmieskoulutusta koskevien yhteisten koulutusperusteiden osalta kaikille puolustushaaroille. 

Keskeisimpinä varusmieskoulutusta ja koulutussuunnitelmia ohjaavina normeina pidettiin 

pääesikunnan laatimia: varusmieskoulutuksen yleisjärjestely, varusmiehille yhteisesti koulu-

tettavat asiat, varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutus, asevelvollisten fyysinen koulutus ja 

liikuntakasvatus sekä varusmiesten palvelus, vapaa-aika ja lomajärjestelyt. Sen lisäksi oli 

maavoimien esikunnan tuottama varusmiesten maavoimakoulutus -normi. Tämän ohella kou-

lutushaarakoulutuksen osalta varusmieskoulutusta ohjasivat yksityiskohtaiset vaatimukset ja 

tavoitteet, jotka perustuivat aselajinormeihin. (Maavoimien esikunta 2012, 3.) 
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Vanhassa koulutusjärjestelmässä käytettiin tavoitteen määrittelyssä tavoitetaksonomiaa (Ku-

vio 2), jolla yhtenäistettiin tavoitteenasetteluun liittyviä osaamistasoja. Nämä olivat: tuntee, 

osaa ja hallitsee. Tavoitetaksonomia piti sisällään kaksi ulottuvuutta, koulutustapahtumiin 

liittyvien tietojen, taitojen ja asenteiden oppimista sekä yksilön ja joukon tavoitteita kuvaavat 

vaatimukset. Kuviossa 2 esiintyvät tavoitetasojen merkitykset. Tavoitetaksonomian tarkoituk-

sena oli saattaa kouluttajan toimesta joukolle niin selvä ilmaisu, että jokainen koulutettava 

ymmärtää, mitä harjoituksessa on tarkoitus oppia. Tässä kouluttajan tuli käyttää apuna esi-

merkkisuoritteita. Yllä olevien tasojen lisäksi tavoitteiden määrittämisessä voitiin hyödyntää 

myös ”ymmärtää” käsitettä. Koulutusryhmien välillä tuli hyväksyä se, että ryhmillä tai jou-

koilla on erilaiset taitotasot. Kuitenkin tärkeimpänä tavoitteena oli se, että joukko täyttää sille 

asetetut suorituskykyvaatimukset. (Maavoimien esikunta 2012, 4–5.) 

 

Vanhassa koulutusjärjestelmää koskevassa normissa käskettiin tuntimääräisesti koulutettavat 

asiat. Esimerkiksi peruskoulutuskaudella oli yhteensä 322,5 tuntia koulutusaikaa, joista yhtei-

sesti koulutettaviin asioihin (sis. maavoimat, merivoimat, ilmavoimat) käytettiin 307,5 tuntia. 

Nämä tunnit jakautuivat kahdeksaan viikkoon, joista viimeisellä viikolla oli mahdollisuus 

toteuttaa koulutushaarakoulutukseen varatut 15 tuntia. Tarkempi tuntijako koulutuskokonai-

suuksille löytyy liitteenä (Liite 6). Koulutuksen tuntikehykset tuli toteuttaa joukon, aselajin ja 

koulutushaaran erityispiirteet huomioiden. Koulutussuunnitelmia laadittaessa oli huomioitava, 

että osa yhteisesti koulutettavista asioista sisältyi aselajikoulutukseen, joten tämä tuli huomi-

oida aselajikoulutuksen tuntimäärissä. (Maavoimien esikunta, 2012, 5–7; Sotilaan käsikirja 

2017, 15.)  

 

Peruskoulutuskauden tavoitteena oli, että varusmiehet osaavat sotilaan perustaidot. Keskeisin 

varusmiehille opetettava asia oli perusteet rynnäkkökiväärin ja ampumatarvikkeiden turvalli-

Kuvio 2. Vanhan koulutusjärjestelmän tavoitetaksonomia (Maavoimien esi-
kunta 2021, 4–5) 
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sesta käsittelystä ja käytöstä. Toisena oppina oli opettaa varusmiehille yhteistoimintaa asu-

malla ja toimimalla yhdessä. Kolmantena oppina oli opettaa varusmiehille työskentelyä soti-

lasorganisaatiossa, saada ymmärrys käskyvaltasuhteista, sotilaallisen järjestyksen merkitys 

sekä velvoitteet siitä, mitä tehtävä asettaa sotilaalle. Tärkeää oli myös saada toteutettua perus-

koulutuskauden lopulla onnistuneet koulutusvalinnat. Peruskoulutuskaudella varusmiehiä 

opetettiin toimimaan yksilönä ja taistelijaparina/partiona. Peruskoulutuskausi sisältöineen ja 

toteutustapoineen oli sama kaikissa puolustushaaroissa. (Sotilaan käsikirja 2017, 15; Maa-

voimien esikunta 2012, 6.) 

 

Peruskoulutuskauden lopussa oppimisen taso arvioitiin sotilaan perustutkinnolla. Se toimi 

mittarina, jolla kyettiin mittaamaan sotilaan peruskoulutuksen keskeisimpien asioiden osaa-

mista ja niihin osallistumista. Tutkinnolla varmistettiin, että koulutettavat olivat saavuttaneet 

heille asetetut oppimistavoitteet, ja sillä luotiin oppimiselle tavoitteellisuutta ja motivaa-

tiopohjaa. Tutkinto toimi suoraan palautteena sekä henkilökunnalle että varusmiehille. Soti-

laan perustutkinnossa mitattiin sotilaan henkilökohtaisia tietoja ja taitoja ase- ja ampumakou-

lutuksesta, taistelu- ja marssikoulutuksesta sekä liikuntakoulutuksesta. Tutkintoon kuuluivat 

perusammunnat, joista yksi oli ampumataitotesti, taisteluammunnat, marssit, taistelukoulutus-

rata, asekäsittelyrata, suunnistusharjoituksia sekä sotilaan käsikirjasta toteutettu kirjallinen 

koe. (Sotilaan käsikirja 2017, 15–17; Maavoimien esikunta 2012, 6.) 

2.2.  Koulutusuudistus 

Juha Tuominen kirjoitti vuoden 2015 Kylkirauta-lehden artikkelissa Puolustusvoiminen pe-

rusyksiköstä ja toimintaympäristön muutoksesta. Hän nosti esille väitöskirjassaan tutkimansa 

seikan, jonka mukaan toimintaympäristön muutos ja yhteiskunnan teknistyminen aiheuttavat 

muutostarvetta myös perusyksiköille. Tuominen käsitteli artikkelissaan kolmea haastetta, jot-

ka muodostuvat perusyksikölle. Ensimmäisenä oli pääkouluttamisen haaste. Tuomisen mu-

kaan se muodostui osaamisen johtamisesta, laadukkaan ja uskottavan koulutuksen järjestämi-

sestä sekä kokonaisvaltaisen toimintakyvyn huomioimisesta osana teknistyvää toimintaympä-

ristöä. Toisena haasteena oli oppimisen ja osaamisen haaste. Tällä hän tarkoitti sitä, että kai-

killa perusyksiköillä korostuivat osaamisessaan erityisesti valmius- ja koulutustehtävät. Kol-

mantena haasteen hän piti verkostoitumisen haastetta. Tällä hän tarkoitti asiantuntijuuden li-

säämistä joko hyödyntämällä työyhteisöjen sisäisiä tai ulkoisia asiantuntijatahoja sekä hank-

kimalla perusyksiköihin osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä. (Tuominen 2015.) Muutama 

vuosi myöhemmin aloitettiin koulutusohjelman kehittäminen tunnistamalla mahdollisuudet, 

joiden avulla koulutusjärjestelmää voitiin kehittää parempien koulutustulosten saamiseksi 

(Pääesikunta 2018, 3). Koulutusuudistus ottaa kantaa Tuomisen nostamiin haasteisiin. 
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Koulutus 2020 on kehitetty vastaamaan vaatimukseen toimintavalmiudesta, jonka keskeinen 

toimintaympäristön muutos on asettanut. Näin ollen se on luonut tarpeen koulutusjärjestelmän 

kehittämiselle tietyissä asioissa (sotilaiden osaamis- ja toimintakykyvaatimuksissa, varustuk-

sessa, toimintatavoissa). Koulutus kehitettiin joukkokohtaisen suorituskykytarpeiden perus-

teella. Koulutuksen suunnittelussa huomioitiin sotilaan henkilökohtainen osaaminen, toimin-

takyky sekä pienryhmien tiimityöskentely ja niistä muodostuva suorituskyky. Uudistus tähtää 

ajatteluun, että koulutus tapahtuu oppimisen ehdoilla, mutta samalla on huomioitava kustan-

nustehokkuus ja valmiusnäkökohdat. (Pääesikunta 2018, 3; Sonninen 2020, 5.) 

 

Koulutusuudistus suunniteltiin toteutettavan viidessä vaiheessa. Ensimmäinen vaihe oli tar-

peiden ja mahdollisuuksien tunnistaminen ja visiointi. Tämä toteutettiin vuosien 2016–2017 

aikana. Toisena vaiheena oli strategian ja konseptin laatiminen, joka toteutui vuosina 2017–

2018. Kolmantena vaiheena oli eksperimentointi vuosina 2018–2019. Neljäntenä vaiheena 

vuosina 2019–2020 tapahtui uudistuksen jalkauttaminen, jossa tapahtui uudistuksen pilotoin-

tia. Tämän jälkeen vuonna 2020 alkoi uudistuksen juurruttaminen, jota kuitenkin COVID-19 

on hidastanut. Juurruttaminen jatkuu aina vuoteen 2023 asti. (Pääesikunta 2021b, 1–3.) 

 

Keskeisimpänä ajatuksena uudistuksella on saavuttaa laadukas ja vaikuttava koulutus, joka 

takaa syvällisen osaamisen halutuilla osaamisalueilla. Laadukkaaseen ja vaikuttavaan koulu-

tukseen päästään sillä, että työskennellään kansallisten ja kansainvälisten kumppaneiden 

kanssa sekä hyödynnetään verkko-opiskelua, virtuaaliympäristöjä ja oppimissimulaattoreita 

täysimääräisesti. Näiden osa-alueiden myötä on pyrkimys miettiä, mihin koulutuksella pyri-

tään ja minkälaisella koulutuksella päästään haluttuun tavoitteeseen. Koulutuksella pyritään 

saavuttamaan poikkeusolojen tehtävän riittävä suorituskyky, luomaan vahva luottamus omaan 

osaamiseen sekä saavuttamaan ylpeys omasta ja joukon tehtävästä. Koulutus tukee yksilön 

kokonaisvaltaisen toimintakyvyn vahvistamista ja edelleen vahvistaa yksilöiden sitoutumista 

omaan koulutukseensa niin varusmiespalveluksessa kuin myös myöhemmin reservissäkin. 

(Pääesikunta 2018, 4; Sonninen 2020, 5–6.) 

 

Koulutusuudistuksessa syväoppiminen, sisäinen motivaatio, sitoutuminen, halu suoriutua hy-

vin sekä onnistuminen työssä ovat olleet keskeisesti uudistuksen taustalla. Näihin osakoko-

naisuuksiin päästään sillä, että pyritään antamaan yksilön itse vaikuttaa omiin asioihinsa ja 

ympärillä tapahtuviin asioihin. Luodaan yksilöille kokemuksia, joissa he ymmärtävät pärjää-

vänsä oman osaamisensa kanssa ja tuntevat olonsa merkitykselliseksi osana omaa ryhmää. 

Näihin osakokonaisuuksiin vaikuttavat merkittävästi kouluttajan johtamis- ja kouluttamisote. 

Tämän takia näiden osakokonaisuuksien toteutuminen vaatii laadukasta koulutuksen suunnit-
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telua. Koulutusuudistus noudattaa koulutuksen linjakkuuden periaatetta, joka pitää sisällään 

tavoitteet, sisällön, arvioinnin ja menetelmät. Koulutuksen suunnittelu perustuu tavoitteiden 

määrittelyyn, joka ohjaa sisältöjen valintaa. Tavoitteiden ja sisältöjen perusteella pystymme 

määrittämään, mitä ja miten oppimista arvioidaan. Näiden perusteella mietitään ne menetel-

mät, joilla tavoitteisiin päästään. Arviointimenetelmä on yksi tärkeimmistä oppimistulokseen 

vahvimmin vaikuttavista tekijöistä. Tämä tarkoittaa sitä, että asevelvollisen käsitys siitä, mi-

ten hänen osaamistaan arvioidaan, vaikuttaa siihen, miten hän sitoutuu ja panostaa omaan 

oppimiseensa. (Pääesikunta 2018, 5.) Koulutusuudistuksessa käytetään Bloomin mukailtua 

kuusiportaista taksonomiaa, josta kuitenkin ensimmäiset kolme tasoa ovat pääosin varusmies-

koulutuskäytössä. Nämä kuusi tasoa ovat ensimmäisestä viimeiseen: muistaa, ymmärtää, so-

veltaa, analysoida, arvioida ja luoda. (Pääesikunta 2020c Liite3, 2.) Tämän lisäksi koulutuk-

sien tavoitteissa määritellään aina jokin osa-alue kriittiseksi osaamiseksi (KRO), joka tulee 

suorittaa hyväksytysti (Pääesikunta 2020c, 16). 

 

Koulutusuudistuksessa peruskoulutuskausi muodostuu alokas- sekä koulutushaarajaksosta. 

Alokasjakson kesto on kuusi viikkoa ja se koostuu viidestä erilaisesta kurssikokonaisuudesta. 

Alokasjakso alkaa kaikilla kahden viikon mittaisena orientaatiokurssina. Sen jälkeen yksiköil-

lä on mahdollisuus suorittaa kolme kurssia missä tahansa järjestyksessä. Näiden kolmen kurs-

sin teemana on taistelukoulutus, ja kurssit ovat selviytyminen, suojaaminen ja suojautuminen. 

Alokasjakson viimeinen viikko on päätösviikko, joka pitää sisällään sotilasvalan ja -

vakuutuksen, rästit sekä koulutushaaravalinnat. Alokasjaksolla ei tapahdu vielä johtajakoulu-

tukseen eikä palvelusaikaan tapahtuvia valintoja, vaan ne tapahtuvat vasta koulutushaarajak-

solla. (Pääesikunta 2021a, 1–2.) Pääesikunnan käskemä normi varusmieskoulutuksen yleisjär-

jestelyistä ja yhteisesti koulutettavista asioista antaa myös suoran esimerkin alokasjakson 

viikkokohtaisista harjoitteista (Pääesikunta 2020c, liite6). Koulutusuudistuksessa painotetaan 

sitä, että koulutushaarakursseja ei saa aloittaa vielä alokasjaksolla (Pääesikunta 2020c, 17). 

 

Alokasjakson osaamistavoitteina (Sotilaan käsikirja 2020, 14; Pääesikunta 2020c, 18) on, että 

koulutettava: 

- muistaa palvelukseen liittyvät perusasiat sekä sotilaan oikeudet ja velvollisuudet 

- osaa toimia sotilasorganisaatiossa Yleisen palvelusohjesäännön, turvallisuusmääräys-

ten ja hyvien tapojen mukaisesti 

- muistaa työ- ja palvelusturvallisuuden perusteet ja osaa toimia Puolustusvoimien hen-

kilökuljetuksissa 

- osaa lukea taktista karttaa ja käyttää marssikompassia 
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- osaa ampua rynnäkkökiväärillä ja käsitellä asettaan turvallisesti sekä osaa käyttää 

perustaisteluvälineitä (viuhkapanosta, telamiinaa, kevyttä kertasinko ja käsikranaat-

tia) 

- osaa taistelukentällä tarvittavat yksittäisen taistelijan selviytymiseen liittyvät taidot 

- osaa joukon oman toiminnan suojaamiseen liittyvät yksittäiset taistelijan taidot 

- osaa vihollisen toiminnalta (tulelta, tähystykseltä, informaatiosodankäynniltä sekä 

CBRN-aseilta) suojatumiseen liittyvät yksittäisen taistelijan perustaidot. 

 

Kurssit koostuvat kolmesta vaiheesta, jotka ovat aluksi orientoituminen, tämän jälkeen oppi-

minen ja harjaantuminen ja lopuksi reflektoiminen. Orientaatiovaihe pitää sisällään koulutus-

ten tavoitteet ja toteutustavat sekä näiden linkittämisen koko jakson tavoitteisiin. Toisessa 

vaiheessa tehdään harjoitteita, joissa tapahtuu koulutusta ja harjoittelua. Viimeisessä vaihees-

sa arvioidaan tuloksiin pääsemistä ja liitetään opitut asiat isompaan kokonaisuuteen. Kurssi-

viikon laajuus on yksi osaamispiste (27h), jossa on viisi koulutuspäivää, joista keskeiset har-

joitteet toteutetaan pääosin tiistaista torstaihin. Kurssien harjoitteet muodostuvat tavoitteista ja 

sisällöistä. Harjoitteen kesto vaihtelee kahdesta kahdeksaan tuntia. Yksittäiselle harjoitteelle 

on määritelty päämäärä, keskeinen sisältö, käytettävät menetelmät sekä resurssit. Orientoitu-

minen aiheeseen tapahtuu aina ennen harjoitetta joko edellisenä päivänä tai aamulla harjoit-

teen aluksi. Harjoitteiden painopiste muodostuu oppijoiden aktiivisesta toiminnasta, asian 

harjoittelusta sekä tiedollisesta ja taidollisesti harjaantumisesta. Jokainen harjoittelu pitää si-

sällään lyhyen reflektion, jossa tarkastellaan harjoitteen tavoitteeseen pääsemistä. Harjoitteis-

sa hyödynnetään eri opetusmenetelmiä, ja ne voivat pitää sisällään sekä itseopiskelua että 

kouluttajan toimesta tapahtuvaa koulutusta. (Pääesikunta 2020c, 16–17.) 

 

Kursseille tehtiin omat kurssikortit, joissa määritettiin kurssin nimi, joukko, jolle koulutus on 

suunniteltu, tavoitteet, harjoitteet (nimi, kesto, kriittiset osaamisvaatimukset) sekä muut mah-

dolliset tarkennukset. Kurssikortissa määritellyt harjoitteet tuottivat omat korttinsa, joita kut-

sutaan harjoitekorteiksi. Ne pitävät sisällään perustiedot (harjoitteen nimi, joukon, jolle tarkoi-

tettu, linkityksen kurssiin, harjoitteen keston, käytetyn lähdemateriaalin ja kuka sen on teh-

nyt), tavoitteen, harjoituksen sisällön, toteutusmenetelmät, oppimisen todentamisen, resurssit 

(kouluttajatarve, kalusto/järjestelmä, esitiedot ja osaamisedellytykset, sähköiset opetusmateri-

aalit, koulutuspaikka, opetusvälineet, ajoneuvot) sekä muut mahdolliset tarkennukset harjoit-

teen toteutukseen. (Pääesikunta 2020c, 16.) Liitteenä esimerkki harjoitekortista (Liite 5). 
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2.3.  Koulutusjärjestelmien yhteenveto 

Koulutusuudistus on tuonut mukanaan asioita, jotka vaikuttavat perusyksikön johtamiseen. 

Ensimmäisenä selkeänä muutoksena on nykyisen alokasjakson kesto, joka on kaksi viikkoa 

lyhyempi kuin vanhan koulutusjärjestelmän peruskoulutuskausi. Toisena asiana voidaan pitää 

yksikön tekemiä viikko-ohjelmia, joissa kuitenkin on huomioitava kurssi- ja harjoitekortin 

määrittämät kestot, toteutustavat ja tavoitteet, kaikille yhteisesti koulutettavat asiat sekä toi-

mintakykykoulutus (Pääesikunta määrittää), ase- ja ampumakoulutusohjelman harjoitteet 

(maavoimien esikunnan ylläpitämä) sekä muut koulutusaiheet, tapahtumat ja järjestelyt (jouk-

ko-osaston saapumiseräkäsky määrittää) (Maavoimien esikunta 2021). Näin ollen voidaan 

todeta, että vanhassa koulutusjärjestelmässä perusyksiköillä oli enemmän toiminnanvapauksia 

toteutuksessa.  

 

Lisäksi koulutussisällöt kokivat koulutusuudistuksen myötä muutoksen. Ennen oli käskettyjä 

aiheita, jotka sisältyivät isompiin aihealueisiin, kuten sotilaan perustaidot ja yleinen sotilas-

koulutus. Nykyään nämä osa-alueet ovat osa kursseja, jotka sisältävät moduuleita ja harjoittei-

ta. Toisin sanoen, vaikka kyseessä on samoja asioita, puhutaan niistä koulutusuudistuksessa 

eri tavalla. Tämän on huomattu aiheuttavan vielä perusyksiköissä haastetta, koska osa puhuu 

vanhan koulutusjärjestelmän termien mukaisista asioista. Koulutusuudistus on tuonut yhteise-

nä resurssina kaikille PVMoodlen, josta perusyksiköt voivat ottaa koulutusmateriaaleja ja 

harjoitekortteja, jotka määrittävät esimerkiksi sen, miten ja missä koulutus tulee tehdä. Sen 

lisäksi PVMoodlesta löytyy yhteisiä oppitunteja, joten perusyksikön ei tarvitse itse tehdä nii-

tä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       18  

3. JOHTAMINEN PUOLUSTUSVOIMISSA 

Tässä luvussa tuodaan esille tutkimuksen teoriana toimiva johtaminen. Alkuun lähdetään liik-

keelle yleisemmin siitä, millä eri tavoilla johtaminen voidaan ymmärtää tai määritellä. Johta-

minen sidotaan tutkimuksessa käytettävään toimintaympäristöön, ja tarkastellaan lähemmin 

perusyksikön johtamista. Kyseisessä alaluvussa tuodaan myös esille perusyksikköön liittyviä 

käsitteitä sekä perusyksikköön vaikuttavia tekijöitä. Tämän jälkeen esitellään työhön vaikut-

tavat johtamiseen liittyvät seikat, joiden pohjalta esitellään työssä aineiston analyysissä käy-

tettävät johtamisen vaikuttavuustekijät. Lopuksi tehdään yhteenveto siitä, minkälaista johta-

mista Puolustusvoimissa on ja mitkä asiat vaikuttavat perusyksikön päivittäiseen johtamiseen. 

Johtamiseen vaikuttavat tekijät ovat keskeisiä muodostettaessa johtopäätöksiä saatujen tulos-

ten osalta. 

3.1. Johtaminen 

Hartikainen (2015) tuo hyvin esille Puolustusvoimien kohdalla johtamisen käsitteen vaikeu-

den. Ihmiset ymmärtävät eri tavoilla johtamisen ja ohjauksen, ja silti kuitenkin ne molemmat 

määrittävät Puolustusvoimissa tavan johtaa. (Hartikainen 2015, 1.) Puolustusvoimilla on käy-

tössään johtamismalleja, joilla voidaan tukea Puolustusvoimien johtamista ja ohjaamista. Täl-

laisia malleja ovat esimerkiksi tehtäväjohtaminen, joka tunnetaan paremmin nimellä tehtä-

vätaktiikka, laatujohtaminen, muutosjohtaminen, strateginen johtaminen, osaamisen johtami-

nen, pedagoginen johtaminen ja syväjohtaminen. (Pääesikunta 2017, 10.) 

 

Puolustusvoimien osalta johtamisen ja ohjauksen päämääränä on ylläpitää ja varmistaa Puo-

lustusvoimien kyky täyttää Puolustusvoimille annetut tehtävät. Puolustusvoimien johtamisen 

ja ohjaamisen periaate on se, että kaikkia toimijoita johdetaan ja kaikkien toimijoiden tekemää 

toimintaa ohjataan. Johtamista ja ohjausta tulee kuitenkin tarkastella kokonaisvaltaisesti, kos-

ka kumpikaan näistä ei esiinny itsenäisenä juuri koskaan. Johtaminen sisältää aina ohjauksen 

elementtejä, kun taas ohjaus sisältää usein johtamisen elementtejä. (Pääesikunta 2017, 4.) 

Puolustusvoimien johtamista tuetaan toiminnanohjauksella, joka pyrkii edistämään kokonai-

suuksien hallintaa, läpileikkaavuutta, tuloksellisuuden varmistamista sekä tuottavuutta ja kus-

tannustehokkuutta päätöksenteossa ja päätösten toimeenpanossa. Tämä pitää sisällään normis-

tolla määritetyt päämäärät, tavoitteet, periaatteet, menetelmät, välineet ja toimintamallit. (Pää-

esikunta 2014, 5.) 

 

Tässä tutkimuksessa aihetta käsitellään esimiehen näkökulmasta esimiehen ollessa perusyksi-

kön päällikkö (Suvanto 2011, 6). Esimiehellä tarkoitetaan henkilöä, joka johtaa henkilöstöään 
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tehtävien toteuttamiseksi ja tulostavoitteiden saavuttamiseksi. Hän on myös se henkilö, joka 

ratkaisee omaan päätösvaltaansa kuuluvat asiakokonaisuudet, ja mikäli asia ei ole hänen pää-

tettävissään, on hän se henkilö, joka esittää asian esimiehelleen. (Porin prikaatin esikunta 

2022, 35.) Johtamisella Puolustusvoimissa tarkoitetaan sitä, miten esimies käyttää omaa toi-

mivaltaansa alaiseensa siten, että tehtävä ja tavoite toteutuvat tietyillä käytössä olevilla resurs-

seilla. Johtamisen toimivallasta säädetään erikseen laissa sekä joukkoyksiköiden omissa työ-

järjestyksissä. Näistä muodostuu jokaiselle henkilölle henkilökohtainen tehtävänkuvaus, joka 

määrittää tehtäväkohtaisen vastuun, ratkaisuoikeuden ja toimivallan. (Pääesikunta 2017, 4.) 

 

Puolustusvoimia johdetaan niin normaali- kuin poikkeusoloissakin linjaesikuntaorganisaation 

mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että johtamisessa korostuu kaikilla eri johtamistasoilla toimi-

vien komentajien jakamaton vastuu oman joukkonsa toiminnasta. Kuvattaessa esimerkin kaut-

ta yhtä joukko-osastoa voidaan ajatella, että esikunnat ovat komentajien johtoesikuntia ja asi-

antuntijaorganisaatioita, jotka tukevat komentajaa ja hänen johtamistaan. Puolustusvoimien 

osalta johtamisessa korostuu eri valmiustiloissa tulosjohtaminen ja operatiivinen johtaminen. 

(Pääesikunta 2017, 6.)  

3.2.  Perusyksikön johtaminen 

Perusyksikön johtamisesta ei voi tehdä suoraa linjausta, minkälaista se on, koska jokaisessa 

perusyksikössä on eri ihmiset ja jokaisessa perusyksikössä ihmiset ovat itse muodostaneet 

oman organisaatiokulttuurinsa niin henkilökunnan kuin varusmiestenkin osalta. Sen lisäksi 

jokaisella ihmisellä on itselleen mieluinen johtamistyyli. Kaalikoski (2020, 95–96) avaa artik-

kelissaan sitä, minkälaisena päällikkö nähdään. Hän kertoo päällikön olevan se, joka vastaa 

sellaisen yksikön ilmapiirin luomisesta, jossa jokaista henkilöä arvostetaan katsomatta henki-

lön tehtävää yksikössä. Päällikkö on myös se henkilö, joka on vastuussa henkilökunnasta ja 

varusmiehistä. Hän käyttää omaa vuorovaikutustaan selvittäessään yksikön asioita. Perusyk-

sikön päällikön tulee myös tunnistaa henkilöstöryhmien ja iän välinen suhde. Tällä tarkoite-

taan sitä, että päällikköä vanhemmat henkilöt saattavat tehdä asioita niin kuin niitä on aina 

tehty ja nuoremmat taas saattavat tuoda esille innokkuutensa osaamalla kaiken.  

 

Lindgren (2008, 95) tuo esille kirjassaan, että organisointi on töiden määrittelyä, ryhmittelyä, 

jakamista ja ajoittamista sekä vastuun ja vallan delegointia. Sillä myös haetaan ihmisten väli-

siä suhteita, jotta ihmiset voisivat työskennellä motivoituneena ja tehokkaasti tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Näitä asioita tapahtuu myös perusyksikössä, ja niillä voi olla merkitystä pe-

rusyksikön johtamisen kannalta. Yhtenä haasteena Palokangas pitää sitä, että samalla, kun 

perusyksikön päällikkö on rakentanut työyhteisönsä, hän edustaa myös alaisilleen Puolustus-
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voimia instituutiona. Hankalissa tilanteissa päällikkö joutuu irrottautumaan työyhteisön jäse-

nen roolistaan täyttääkseen hänelle asetetut esimiesvelvoitteet. (Palokangas 2017, 34.) 

 

Perusyksikköä voidaan pitää organisaationa, jonka ovat muodostaneet työntekijät. Usein or-

ganisaatiota käytetään siviilipuolella kuvaamaan liikeyrityksiä, laitoksia tai järjestöjä. Perus-

yksiköstä organisaation tekee se, että se on yhteisö, joka koostuu jollakin tavalla yhteen kuu-

luvista ihmisistä. Yhdistävänä tekijänä voidaan pitää myös yhteistä päämäärää. Tällä tarkoite-

taan sitä, että ihmiset pyrkivät toimimaan yhteisen päämäärän eteen. Toiminta on yleensä suh-

teellisen pysyvää, mutta se kuvaa osittain myös senhetkistä rakennetta, joka saattaa muuttua. 

Organisaatiolle yleistä on se, että työtehtävät, vastuut, valta sekä roolit on jaoteltu ihmisten 

kesken. Näillä kaikilla seikoilla pyritään saavuttamaan haluttu päämäärä. (Lindgren 2008, 95.) 

 

Perusyksikkö muodostuu kantahenkilökunnasta ja varusmiehistä. Perusyksikön kantahenkilö-

kunnalla tarkoitetaan niitä henkilöitä, jotka ovat palkattuja sotilashenkilöitä, joiden tehtävänä 

on kouluttaa ja johtaa varusmiehille koulutuksia päällikön linjaamalla tavalla (Perusyksikön 

päällikön opas 1997, 18; Yleinen palvelusohjesääntö 2017, 29–30). Perusyksikön henkilöstö 

jaetaan päällystöön, alipäällystöön ja miehistöön. Päällystöön kuuluvat peruskoulutetut upsee-

rit, opistoupseerit, erikoisupseerit ja kadetit. Alipäällystöön kuuluvat henkilökunnan osalta 

aliupseerit ja sopimussotilaat sekä varusmiesten osalta varusmiesjohtajat. Miehistöön kuulu-

vat kaikki loput yksikössä olevat (Yleinen palvelusohjesääntö 2017, 10–11). Perusyksikkö on 

rakenteeltaan linjaorganisaatio, mutta kuten Tikka omassa opinnäytetyössään totesi, voi nyky-

ajan yksikköä verrata jo jossain määrin linjaesikuntaorganisaatioon, jossa päällystö (päällikkö, 

varapäällikkö ja vääpeli) muodostavat yksikön johto-osan (Tikka 2015, 9). Organisaatiomal-

lina linjaorganisaatiolle ominaista on tiukka arvovaltajärjestelmä, johtajavaltainen ote organi-

saatioon, virkatien kunnioittaminen, tarkasti määritellyt vastuualueet, yksityiskohtaiset toi-

menkuvaukset, toiminnan säätely tarkoilla määräyksillä, kirjallinen ja säilytettävä viestintä, 

toimintojen erikoistuminen ja päällekkäistoimintojen tarkka välttäminen (Sotilasjohtaja I osa 

1990, 97). Vaikka Sotilasjohtaja I on vain luonnos, se määrittelee tehokkaasti ja yksinkertai-

sesti perusyksikköön liittyvää termistöä. Kyseiseen luonnokseen on kuitenkin syytä suhtautua 

lähdekriittisesti.  

 

Perusyksikön päällikön oppaan mukaan henkilöstökokoonpanoon vaikuttavat seuraavat asiat: 

yksikölle määritetty päätehtävä ja sodanajan joukkoihin käsketty tuottamistehtävä, koulutetta-

vien määrä ja niiden myötä muodostuvat koulutusryhmät, yksikön kapasiteetti ottaa vastaan 

varusmiehiä perustuu siihen, kuinka paljon petipaikkoja on ja minkälaiset koulutustilat yksi-

köllä on käytössään, yksikön henkilöstötilanne ja henkilöstön ammattitaito sekä yksikölle 
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käsketyt valmiustehtävät. Yksikössä henkilöstökokoonpano saattaa olla eri koulutuskausilla, 

mutta pysyvät henkilöstömuutokset tapahtuvat aina joukko-osaston komentajan kautta. (Pe-

rusyksikön päällikön opas 1997, 13.) Perusyksikön päällikkö vastaa yksikölle annetuista teh-

tävistä. Tärkein perusyksikön tehtävä rauhanaikana on se, että perusyksikkö tuottaa sodanajan 

joukkoihin sijoituskelpoisia yksilöitä. Toisena tehtävänä perusyksikön tulee ylläpitää sellaista 

valmiutta, että rauhanajan toiminnoista pystytään siirtymään sodanajan toimintoihin suunni-

telmallisesti, nopeasti ja joustavasti. (Pääesikunta 2020c, 7; Sotilasjohtaja I osa 1990, 122.) 

 

Perusyksikön päällikkö johtaa joukkoaan sekä vastaa joukkonsa kouluttamisesta, asetettujen 

joukkotuotanto- ja koulutustavoitteiden saavuttamisesta, alaistensa hyvinvoinnista, oikeu-

denmukaisesta ja tasa-arvoisesta sekä yhdenvertaisesta kohtelusta, yksikön hengestä, avoi-

men ja oppimista edistävän ilmapiirin luomisesta, sotilaallisesta kurista, työ- ja palvelustur-

vallisuudesta sekä henkilöstön osaamisen ja toimintakyvyn kehittämisestä ja työssä oppimi-

sesta (Yleinen palvelusohjesääntö 2017, 26–27). Näiden lisäksi päälliköllä on myös vastuul-

laan yksikön hallinto, huolto ja yksikön hallussa oleva valtion omaisuus. Päällikön ensimmäi-

senä sijaisena toimii yksikön varapäällikkö. (Yleinen palvelusohjesääntö 2017, 26–27; Perus-

yksikön päällikön opas 1997, 15.) Päällikön johtamiseen vaikuttavat senhetkiset koulutusta, 

hallintoa ja huoltoa käsittelevät normit. Normeja tässä tapauksessa voidaan käsitellä asetuksi-

na, ohjesääntöinä, pysyväismääräyksinä ja ohjeina. (Sotilasjohtaja I osa 1990, 122.)  

 

Perusyksikön päällikön johtamiseen vaikuttavat myös oma pataljoonan esikunta sekä joukko-

osaston esikunta. Esikunnissa toteutetaan linjaesikuntaorganisaatiota. Hallinnollisessa koulu-

kunnassa korostuu se, että esikunta ei suoranaisesti saa puuttua linjan toimintaan, vaan se an-

taa enemmänkin neuvoja ja palveluita. Tikka käytti omassa tutkielmassaan tällaisesta toimin-

nasta käsitettä ohjeistaminen ohjeilla. (Sotilasjohtaja I osa 1990, 100–102; Tikka 2015, 8.) 

Joukko-osastoilla on käytössään myös työjärjestys, joka antaa perusteet koko organisaatiolle. 

Tässä tutkimuksessa käytetään Porin prikaatin vuoden 2022 työjärjestystä. Työjärjestys antaa 

yksiköille tehtävät ja tavoitteet. Työjärjestys myös määrittää tapahtumia, joissa perusyksikön 

päällikön tulee olla paikalla, koska siellä tapahtuu prikaatin komentajan toimesta koulutuk-

seen ohjaamista. Tällaisia tilaisuuksia ovat esimerkiksi prikaatin komentajan johtama päällik-

köpalaveri, joka usein järjestetään saapumiserän aluksi ja päätteeksi. (Porin prikaatin esikunta 

2022.) 

 

Joukko-osastojen esikunnat laativat saapumiserittäin koulutusta ohjaavan saapumiseräkäskyn, 

jolla koulutusosasto määrittää joukko-osastolle yhteiset koulutusresurssit (ampumaradat, lii-

kuntahalli vast.), kaikkia varusmiehiä koskevat yhteiset koulutus- ja muut tilaisuudet sekä 
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muut asiat, jotka ohjaavat varusmieskoulutuksen suunnittelua. (Maavoimien esikunta 2021a, 

20.) Joukko-osasto on myös se taho, joka määrittää organisaation sisäisen työnjaon ja käskee 

perusyksiköille tehtävät ja tavoitteet. Tehtävät perustuvat joukko-osastojen laatimiin työjärjes-

tyksiin, joiden tarkoituksena on antaa tarkemmat määräykset toimivallan jaosta joukko-

osastoissa. Määräykset perustuvat Puolustusvoimista annettuun lakiin (laki puolustusvoimista 

551/2007) sekä asetukseen (asetus puolustusvoimista 667/1992). 

 

Koska toinen alatutkimuskysymyksistä koskee Porin prikaatin koulutusosastoa, on syytä avata 

heidän toimintaansa alokasjaksoon liittyen. Koulutusosasto tekee jokaiselle saapumiserälle 

saapumiseräkäskyn, joka antaa perusteet perusyksiköille toteuttaa koulutusjaksot. Saapumis-

eräkäsky painottaa toimintansa alokasjaksoon liittyen. Tässä tutkimuksessa on hyödynnetty 

saapumiserän 2/2021 saapumiseräkäskyä. Saapumiseräkäskystä nostetaan seuraavaksi muu-

tama asia, jotka vaikuttavat perusyksikön suunnitteluun alokasjaksoon liittyen. Koulutusosas-

to johtaa Porin prikaatille yhteiset asiat. Tästä on erikseen liite saapumiseräkäskyssä, jossa 

käsketään perusyksiköille 21 erilaista tapahtumaa. ”Muut tapahtumat” pitävät sisällään kah-

deksan erilaista tapahtumaa, joten koulutusosastolta tulee yhteensä 29 erilaista tapahtumaa, 

jotka perusyksiköiden tulee suorittaa alokasjaksolla. Osa tapahtumista on suoraan suunniteltu 

yksiköille läpivienteihin, esimerkiksi pyykinvaihto (kts. Liite6). (Saapumiserän 221 koulutuk-

sen järjestelyt Porin prikaatissa, 2021.) Kun näihin tapahtumiin lisätään alokasjakson kurssit 

ja niistä tehdyt valmiit viikko-ohjelmat, jää perusyksiköille suunniteltavaksi ainoastaan toteu-

tus.  

 

Aikaisemmat tutkimukset tuovat esille asioita, jotka vaikuttavat perusyksikön päällikön joh-

tamiseen perusyksikössä. Vuorio nosti esille oman opinnäytetyönsä johtopäätöksissä päälli-

kön ajankäytön painottuvan toimistotöihin. Vuorio pitää merkittävimpinä asioina päällikön 

tehtävien hoidon kannalta päällikön omaa esimerkkiä sekä alaisten sitouttamista yksikön yh-

teisiin tavoitteisiin. Hänen mukaansa myös hyvän työilmapiirin luominen on keskeinen pääl-

likön tehtävä. (Vuorio 1997.) Salminen (2011) nosti omassa diplomityössään esille sen, että 

päällikkö johtaa yksikköään omalla esimerkillään, suhtautuu alaisiinsa tasapuolisesti ja pyrkii 

motivoimaan henkilökuntaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Päällikkö nähtiin myös 

oman henkilökunnan osaamisen kehittäjänä. Tällöin päälliköllä on vastuu tarkastella henkilö-

kuntansa osaamista. Täydennyskoulutuksen ollessa tarpeen päällikkö suunnittelee henkilö-

kuntansa resursoinnin siten, että henkilökunta kykenee kehittämään omaa ammattitaitoaan. 

(Salminen 2011, 22.) 
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3.3.  Johtamiseen vaikuttavat tekijät 

Jos johtamisen määritteleminen on vaikeaa, on myös johtamiseen vaikuttaviin tekijöihin liit-

tyvät käsitteet määriteltävissä hyvin eri tavoilla riippuen siitä, kuka kirjoittaja on kyseessä. 

Johtamisen vaikutuksen arvioimiseen heijastuvat usein tutkijan tai kirjoittajan oma käsitys 

johtajuudesta. Useimmat tutkijat kuitenkin arvioivat johtamisen vaikuttavuutta joko yksittäi-

sen henkilön, ryhmän tai organisaation kautta. Yhtenä tärkeänä johtamisen vaikuttavuuden 

mittarina pidetään tavoitteiden saavuttamista (Yukl 2013, 8–9; Bass 2008; Kaiser, Hogan & 

Graig 2008). Tässä tutkimuksessa keskitytään siihen, mitkä seikat vaikuttavat johtamiseen, 

eikä siihen, mikä vaikutus johtamisella on.  

 

Tämän luvun tarkoituksena on perustella ja kuvata sitä, mistä asioista johtamiseen vaikuttavat 

tekijät koostuvat. Maavoimien arviointityökalun, aikaisempien tutkimusten sekä Puolustus-

voimien asiakirjojen perusteella on muodostettu johtamiseen vaikuttavat tekijät -työkalu. Tar-

koitus oli muodostaa työkalu, jonka kautta voidaan helposti tarkastella, mitkä tekijät vaikutta-

vat johtamiseen, ja johtopäätöksissä pohtia, nousiko vastaajien käsityksistä työkaluun viittaa-

via asioita. Työkalulla on siis mahdollista ilmentää johtamisessa tapahtunutta muutosta ja sen 

takia tekijöiksi ovat valikoituneet ne, joihin johtamisen on selvästi nähty heijastavan aikai-

semmissa tutkimuksissa tai opinnäytetöissä. Johtamiseen vaikuttavat tekijät -työkalu on esitel-

ty tämän alaluvun lopussa. 

 

Vaikuttavuuden osalta tutkimukseen valikoituivat ne opinnäytteet ja teokset, jotka ovat joko 

tulosten puolesta tai johtopäätöksissä pohtineet tekijöitä, joilla on suoranaista vaikutusta joh-

tamiseen. Liitteenä (Liite 8) olevaan taulukkoon on koostettu tähän tutkimukseen vaikuttaneet 

työt, joissa on aikaisemmin tutkittu johtamiseen vaikuttavia tekijöitä. Aikaisempia tutkimuk-

sia etsittiin Doriasta, MPKK:n Finnasta ja Google Scholarista. Hakusanoina käytettiin muun 

muassa: ”johtamisen vaikuttavuus”, ”vaikuttavuuden mittaaminen”, johtaminen ja vaikutus”, 

”perusyksikön johtaminen” ja ”yksikön johtamiseen vaikuttavat tekijät”. Englanninkielisinä 

hakusanoina on käytetty ”leadership effectiveness” ja ”leadership in organization”. Taulukos-

sa on kuvattu tekijä, kyseinen työ, julkaisuvuosi sekä tekijän esiin nostama vaikutustekijä 

johtamiseen liittyen. 

 

Tutkittaessa johtamiseen vaikuttavia tekijöitä keskeistä on se, miten vaikuttavuustekijän mit-

taaminen vaikuttaa toimintatapoihin ja mahdollisesti johtamiseen (Kettunen 2018, 181). Vai-

kuttavuuden arvioinnin kytkeminen johtamiseen pohjautuu organisaation tavoitteisiin ja sii-

hen, päästäänkö tavoitteisiin. (Kettunen 2018, 185.) Johtamisen vaikuttavuudella pyritään 
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saavuttamaan organisaation tehokkuutta. Toisinaan kuitenkin organisaatio tulee enemmän 

riippuvaiseksi johtajasta kuin tavoitteiden saavuttamisesta. (Cooper & Nirenberg 2012, 5.)  

 

Sonmez Cakir & Adiguzel kirjoittavat artikkelinsa johtopäätöksissä, että johtamisen päätar-

koitus on toteuttaa yritykselle asetetut tavoitteet ja tehtävät parhaalla mahdollisella tavalla. Se, 

mikä on tehokkainta, riippuu siitä, miten johto ymmärtää johtamisen. He toivat myös analyy-

sissään esille, että johtajien tehokkuus ja tiedon jakaminen vaikuttavat positiivisesti työnteki-

jöiden työsuorituksiin. Tulosten osalta he nostivat muutaman keskeisen toimenpiteen, jotka 

tehostavat henkilöiden toimintaa. Ihmiset toimivat tehokkaimmin, kun he luottavat toisiinsa. 

Mitä enemmän johtoporras soveltaa johtamistaan tehokkaasti ja mielekkäästi, sitä positiivi-

sempaa palautetta he saavat alaisiltaan. (Sonmez Cakir & Adiguzel 2020.) Den Dekker (2016) 

nostaa esille, että alaisten odotukset ja tyytyväisyys vaikuttavat myös johtamiskäyttäytymi-

seen. 

 

Yukl on kirjoittanut kirjassaan johtamisen vaikuttavuudesta ja johtamisen tehokkuudesta. Hän 

nostaa esille, että johtajalla on oltava muutamia ominaisuuksia, joilla johtaja voi nostaa oman 

johtamisensa vaikuttavuutta alaisiinsa nähden. Näitä ovat esimerkiksi johtajan itseluottamus, 

vahvat vakaumukset sekä intohimo muutokseen. Usein tällaisilla henkilöillä saattaa olla myös 

taipumus liialliseen kunnianhimoon sekä riskinottoon. Hän nostaa esille myös johtajan roolin 

toimia johtajana mutta myös seuraajana. Tällä hän tarkoittaa sitä, että organisaatiossa voi toi-

mia paitsi oman organisaationsa johtajana myös ylemmän organisaation seuraajana. (Yukl, 

2013, 237.) Tämä on oleellinen asia myös perusyksikössä toimivalla päälliköllä, joka on 

oman organisaatioyksikkönsä johtaja, mutta toimii samalla oman joukkoyksikön alla seuraa-

jana. 

 

On olemassa monia vaikuttavuutta mittaavia vaihtoehtoja, mutta usein ainoastaan tekijä mää-

rittää sen, mitä toimenpidettä hän itse pitää tärkeänä (Yukl 2013, 8; Cooper & Nirenberg 

2012, 2; Cooper & Nirenberg 2012, 3). Siviilipuolella tuloksellisuutta tarkastellaan usein ra-

halla ja tavoitteisiin pääsemisellä. Jos tuloksesta saatava mahdollisimman suuri voitto ei ole 

kaikki kaikessa, voidaan silloin panostaa hinnan laskuun ja mainontaan. Jos taas halutaan lisä-

tä tuotantoa, voidaan sitä yrittää toteuttaa kannustamalla työntekijöitä työskentelemään nope-

ammin, millä kuitenkin mahdollisesti heikennetään tuotteiden laatua tai henkilökunnan tyyty-

väisyyttä. (Yukl 2013, 9.)  

 

Kuten voidaan huomata, mikäli aihetta tutkitaan siviilinäkökulmasta, nostetaan usein merkit-

seväksi tekijäksi tehokkuus. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan pyritty selvittämään, miten 
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tehokasta johtaminen on. Tehokkuuden osalta voidaan silti saada selville, onko koulutusuu-

distus tehostanut asioita, joilla on vaikutusta johtamiseen. Koulutusuudistuksen yhtenä tavoit-

teenahan oli tehostaa koulutuksia (Pääesikunta 2018, 4; Maavoimat.fi 2020). Koulutusuudis-

tuksessa tehostettiin käytössä olevaa aikaa koulutuksille. Tämä tarkoitti sitä, että luotiin pa-

rempi ajankäytön suunnitelma, jolla varmistetaan koulutuksen tehokas toteuttaminen. Näihin 

muutoksiin päästiin siten, että päiväpalvelus koki uudelleenjärjestelyn, ruokailumalleja kehi-

tettiin ja varuskunnalliset tuet optimoitiin. Nykyisellään päiväpalvelus ja ruokailumallit mah-

dollistavat ajankäytöllisen optimoinnin koulutuksen tarpeiden mukaisesti. (Pääesikunta 2018, 

23.) Ensimmäisiksi vaikutustekijöiksi muodostuivat tehokkuus ja tuloksellisuus. 

 

Koulutusuudistuksessa on luotu joukoille raportointijärjestelmä, jonka perusteella voidaan 

arvioida joukon taso. Tämän tarkoituksena on myös arvioida tavoitteita ja koulutuksen tulok-

siin pääsemistä, jolloin myös koulutusta on samanaikaisesti mahdollista kehittää. (Pääesikunta 

2018, 23.) Porin prikaati on käyttänyt jokaisella perusyksiköllään maavoimien esikunnan käs-

kemää arviointityökalua vuodesta 2020 alkaen (Pääesikunta 2020a). Arviointityökalu sisältää 

seitsemän mitattavaa laatutekijää, joita yksiköt ovat arvioineet. Arviointityökalua on käytetty 

Porin prikaatissa pilotoinnin käyttöönoton alusta eli saapumiserästä 1/20 alkaen. Alkuun arvi-

ointityökalua on käytetty jokaisella eri jaksolla (A-, E-, J- ja AUK:t). Nykyään Porin prikaati 

kerää arvioinnin vain saapumiserittäin yksiköiltä. Laatutekijöinä kyseisessä arvioinnissa ovat 

koulutuksen rakenne, koulutuksen sisällöt ja tavoitteet, koulutusmateriaali, koulutuksen re-

surssit, palaute ja arviointi sekä henkilökunnan osaaminen ja asenne (Pääesikunta 2020a, Liite 

6). Kaksi keskeistä tekijää ovat resurssiksi yhdistyvät koulutusmateriaalit ja koulutuksen re-

surssit. Koulutusmateriaalilla tarkoitetaan esimerkiksi harjoitekortteja sekä itseopiskelumate-

riaalia. Koulutuksen resursseilla puolestaan käytössä olevia tiloja, henkilöstöä ja koulutusma-

teriaalia. Tämän lisäksi yhtenä laatutekijänä on tutkittu henkilökunnan osaamista. Arviointi-

työkalu on katsottavissa kokonaisuudessaan tutkimuksen liitteestä 1.  

 

Antti Tikka (2015) tutki omassa opinnäytetyössään perusyksikön päällikön toimintaa koulu-

tuksen pedagogisena johtajana. Opinnäytetyössään hän pyrki selvittämään, miten pedagogi-

nen johtaminen ilmenee päälliköiden koulutuksen johtamisessa. Opinnäytetyössä saatujen 

tulosten osalta päällikön rooli koulutuksissa on erityisesti visioiden jalkauttamisessa sekä ta-

voitteen asettelussa alaisille. Myös resurssien hankkiminen sekä alaisten osaamisen kehittä-

minen olivat vaikuttavia tekijöitä päällikön kohdalla. Koulutusuudistuksen myötä syntyivät 

kärkikouluttajat ja osaamiskeskukset. Täten on keskeistä analysoida, miten koulutusuudistuk-

sen tuomat resurssit ovat vaikuttaneet perusyksikön henkilökunnan osaamisen kehittämiseen. 

Termillä ”kärkikouluttaja” tarkoitetaan henkilöä, joka vastaa tietystä osa-alueesta yksikössä. 
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Esimerkiksi koulutusten vieminen virtuaalitoimintaympäristöön toteutetaan siten, että yksi-

kössä on saanut koulutuksen aiheeseen liittyen vähintään yksi henkilö, joka vastaa kokonai-

suudessaan tästä toimialueesta. (Pääesikunta 2018, 24; Sonninen 2020, 9.) Mikäli vain yksi 

henkilö osaa jonkin tietyn asian, voidaan pohtia, mikä vaikutus kyseisen henkilön poissaololla 

on. Henkilön poissaolo aiheuttanee perusyksikön päällikölle tai varapäällikölle joitakin toi-

menpiteitä johtamisen osalta.  

 

Myös Ikonen (2014) toi esille omassa opinnäytetyössään osaamisen merkityksen sekä osaa-

misen kehittämisen ja hyödyntämisen. Alaisten vahvuuksien löytäminen ja kehittäminen 

ruokkivat alaisten motivaatiota ja tekevät työstä mielekkäämpää. Henkilöstön kehittäminen 

nähtiin Ikosen opinnäytetyössä selvänä keinona saavuttaa hyviä tuloksia. (Ikonen 2014, 75.) 

Cooper & Nirenberg (2012, 6) nostavat artikkelissaan esille sen, kuinka tärkeää on luoda alai-

selle tarvittavat lähtökohdat, jotta tavoitteisiin olisi mahdollista päästä. Tällä voidaan tarkoit-

taa myös sitä, että päällikkö tarjoaa tarvittavan tuen ja ammattitaidon alaiselle joko itse tai 

jotenkin muuten. Koulutusuudistuksessa on pyritty siihen, että henkilökunta juttelee esimie-

hen kanssa kehityskeskustelussa osaamistarpeistaan, minkä myötä henkilökunnalla on mah-

dollisuus kehittää omaa ammattitaitoaan (Pääesikunta 2018, 36).  

 

Iirola (2020, 30) tuo esille omassa opinnäytetyössään sen, että koulutusuudistuksen johdosta 

henkilökunnan tulisi osata entistä syvällisemmin koulutettavat koulutusaiheet etenkin silloin, 

kun koulutukset ovat standardisoituja ja keskitetysti suunniteltuja kokonaisuuksia. Koulutus-

uudistuksen mukana on myös tullut uusia alueita, joita ei ole ennen käytetty koulutuskäytössä. 

Tästä esimerkkinä ovat virtuaaliset koulutusympäristöt sekä asekoulutuksessa hyödynnettävät 

simulaattorit. (Iirola 2020, 29–30.) Maavoimien esikunnan laatima asiakirja muistuttaa, että 

jokainen joukko-osasto vastaa oman henkilöstönsä täydennyskoulutuksesta koulutusuudistuk-

seen liittyen. Koulutustarve ei pääty pilotointiin eikä käyttöönottoon, vaan joukko-osastojen 

tulee seurata henkilöstönsä koulutustarvetta (Maavoimien esikunta 2020b, 5). Toiseksi vaiku-

tustekijäksi muodostui henkilökunnan ammattitaito. 

 

Kettunen kirjoittaa hallinnon tutkimuksen artikkelissaan, että vaikuttavuuden arviointia tehtä-

essä sillä uskotaan olevan vaikutusta toiminnan tehostamiseen (Kettunen 2018, 176). Johtami-

sen kannalta Kettunen pitää vaikuttavuuden arviointia sopivana ja hyvin tukevana johtamisel-

le. Johtamisen osalta vaikuttavuus merkitsee organisaatiolle huomion kiinnittämistä saavutet-

tuihin tuloksiin. (Kettunen 2018, 181). Ismo Lumijärvi on tutkinut useita vuosia johtamista. 

Johtamisen vaikutus organisaation tuloksellisuuteen -teoksessaan Lumijärvi tutkii sitä, mikä 

on johtamisen vaikutus organisaation korkean tuloksellisuuden synnyttämisessä ja miten vai-
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kutus ilmenee. Lumijärvi toteaa johdannossaan, että johtaminen vaikuttaa aina organisaation 

tuloksellisuuteen. (Lumijärvi 2009.) Koulutusuudistus pitää sisällään jokaiselle kurssille ja 

koulutukselle omat tavoitteensa. Nämä tavoitteet löytyvät valmiiksi tuotetuista kurssi- ja har-

joitekorteista.  

 

Toiminnan ja resurssien suunnittelulla määritetään joukko-osastoille tavoitteet ja niihin käy-

tössä olevat resurssit (Maavoimien esikunta 2021a, 4). Perusyksikön osalta resurssit pitävät 

sisällään työntekijät, koulutusmateriaalin, koulutuspaikat sekä käytössä olevan työajan. Pe-

rusyksikön tuotantona voidaan pitää joukkotuotantovelvoitetta, jonka esikunta määrittää pe-

rusyksikölle (Pääesikunta 2020b, 32). Hokkanen (2021) tuo esille oman diplomityönsä aineis-

tossa, että valtaosa koulutuksista joudutaan mukauttamaan käytössä oleviin resursseihin. Ta-

voitteena on kuitenkin aina se, että koulutuksen jälkeen varusmies osaa kyseisen asian. Tämä 

korostuu etenkin silloin, kun kyseessä on palvelusturvallisuuteen liittyvät koulutukset. Sen 

lisäksi kiire on ollut yksi resurssitekijä, jolloin kiireen takia on jouduttu vain jättämään joita-

kin osa-alueita pois koulutuksista. Myös Hokkasen aineiston mukaan koulutuksien sisältöön 

vaikuttaa paljon se, onko henkilökunnalla tarvittavaa ammattitaitoa. Välillä on käynyt tilantei-

ta, joissa koulutusta ei ole kyetty järjestämään, koska koulutuksesta vastannut henkilö on jou-

tunutkin olemaan pois. (Hokkanen 2021, 61–62.) Kolmanneksi vaikutustekijäksi nousi tavoit-

teellisuus. Tässä tutkimuksessa tavoitteellisuus tarkoittaa sitä, miten tavoitteet vaikuttavat 

perusyksikön johtamiseen ja onko nykyisillä resursseilla mahdollista saavuttaa perusyksikölle 

ja yksittäisille koulutuksille asetetut tavoitteet. 

 

Yukl (2013, 9, 243) nostaa esille vuorovaikutuksen merkityksen johtajien sekä alaisten välillä. 

Tällä voidaan parantaa yhteenkuuluvuuden tunnetta, yhteistyötä, sitouttamista sekä ihmisten 

luottamusta toisiinsa ja asetettua tavoitetta kohtaan. Rouhiainen-Neunhäuserer (2009, 11–12) 

tuo oman väitöskirjansa johdannossa esille sen, ettei johtamista tapahdu ilman johtajan ja joh-

dettavan välistä vuorovaikutusta. Tässä tapauksessa johtajana pidetään henkilöä, jolla on or-

ganisaatiorakenteen ja esimiesjärjestelyjen puolesta suoria alaisia, joihin hänellä on vuorovai-

kutussuhde. Cooper & Nirenberg (2012, 5–6) puolestaan tuovat esille palautteen merkityksen 

vuorovaikutuksessa. Heidän mielestään vaikuttavuuden kannalta on keskeistä, että molem-

minpuolisella vuorovaikutuksella, esimerkiksi palautteen keräämisellä, pystytään paranta-

maan ihmisten välistä tyytyväisyyttä sekä parantamaan mahdollisuuksia täyttää tavoitteet. 

 

Möttönen (2021, 46–47) nostaa esille omissa tuloksissaan, että lähes kaikki hänen opinnäyte-

työhön vastanneet nostivat esille vuorovaikutuksen ja palautteen merkityksen perusyksikön 

johtamiseen vaikuttavana tekijänä. Avoimen vuorovaikutuksen myötä päällikkö pysyy tilan-
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teen tasalla perusyksikön asioista, ja avoin työilmapiiri mahdollistaa sen, että päällikön on 

helppo seurata henkilökuntansa jaksamista. Sen lisäksi vastaajat olivat kokeneet, että jokai-

sessa perusyksikössä kaikki (osapuolet) antavat palautetta, jonka tarkoituksena on kehittää 

toimintaa siten, että tavoitteiden saavuttaminen olisi sujuvampaa. Palokangas (2017) nostaa 

esille omassa opinnäytetyössään vuorovaikutuksen siirtymisen virtuaaliseen vuorovaikutuk-

seen. Hän tuo tuloksissaan esille sen, että PVMoodlen käyttöä tulisi laajentaa tukielementtinä 

perusyksikön sisäisen viestinnän ja vuorovaikutuksen osa-alueina. Hän nostaa myös esille, 

että viestinnän ja vuorovaikutuksen osalta konkreettinen lisäarvo ilmentyy siinä, kun se tapah-

tuu asevelvolliselle luontaisessa toimintaympäristössä. Erityisesti verkostojohtamista tulisi 

hyödyntää tilanteissa, joissa henkilöstö on hajaantuneena ympäri maata tai vähintäänkin pois 

kasarmialueelta. PVMoodle mahdollistaisi paremman tavoitettavuuden ja tiedonkulun sekä 

joustavamman asioinnin kantahenkilökunnan välillä. Viimeiseksi vaikutustekijäksi valikoitui 

vuorovaikutus. 

 

Koska tutkijoidenkaan mukaan ei ole olemassa oikeaa johtamisen vaikuttavuutta mittaavaa 

työkalua, tutkimuksessa päädyttiin neljään tekijään. Näitä käyttämällä pystytään arvioimaan, 

onko koulutusuudistus vaikuttanut johtamiseen. Alla oleva kuvio kuvaa vaikutustekijöitä. 

Tehokkuus ja tuloksellisuus yhdistettiin yhteiseksi tekijäksi. Ammattitaito on omanaan ja sitä 

kautta voidaan tutkia, onko henkilökunnalla riittävää ammattitaitoa koulutusuudistuksen uu-

siin koulutuksiin. Sen kautta voidaan myös tarkastella, onko varusmies ammattitaidoiltaan 

uuden alokasjakson jälkeen samaa tasoa kuin vanhassa koulutusjärjestelmässä peruskoulutus-

kauden jälkeen. Tavoitteellisuus jätettiin omaksi kokonaisuudekseen. Resurssit tuotiin tehok-

kuutta ja tuloksellisuutta sekä tavoitteellisuutta yhdistäväksi tekijäksi, jonka kautta näitä osa-

alueita on mahdollista tutkia. Viimeisenä vaikutustekijänä oli vuorovaikutus, jota tarkastel-

laan siitä kulmasta, onko koulutusuudistus vaikuttanut jotenkin perusyksikön päällikön ja va-

rapäällikön vuorovaikutukseen alaisiaan ja myös esikuntaa kohtaan. 

 

 

 

 

 

Kuvio 3. Johtamiseen vaikuttavat tekijät 
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3.4.  Teorian yhdistäminen 

Alla oleva kuvio esittää tätä tutkimusta kokonaisena prosessina, jossa ennen aineiston hankin-

taa on tuotu esille tutkittavaan ilmiöön vaikuttava teoria. Tässä yhteenvedossa on tarkoitus 

nostaa esille teoriasta ja aikaisemmista tutkimuksista ne tekijät, jotka vaikuttavat perusyksi-

kön johtamiseen. Näiden tekijöiden lisäksi perusyksikön johtamiseen vaikuttavia tekijöitä on 

mietittävä aikaisemmin käytyjen koulutusjärjestelmien kautta. Jotta koulutusuudistuksen vai-

kutusta johtamiseen voidaan arvioida, muodostettiin aikaisempien opinnäytetöiden sekä tut-

kimusten ja kirjallisuuden perusteella ”johtamiseen vaikuttavat tekijät”, joita käytetään ilmen-

tämään johtamisessa tapahtunutta muutosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teorian osalta on tärkeää ymmärtää se, miten vanha koulutusjärjestelmä ja koulutusuudistus 

eroavat toisistaan. Tällä tarkoitetaan puhtaasti niitä asioita, jotka nousivat teemoiksi käsiteltä-

essä vanhan koulutusjärjestelmän ja koulutusuudistuksen välisiä eroja. Käsiteltäviin asioihin 

kuului koulutusjärjestelmien sisältö eli se, mitä asioita tulee kouluttaa ja paljonko asioiden 

kouluttamiseen on varattu aikaa. Sen lisäksi koulutusten sisältöjen ja kokonaisuuden osalta 

puhuttiin tavoitteista, jotka tulee osata. Nämä kokonaisuudet pitävät sisällään johtamiseen 

vaikuttavia tekijöitä: tavoitteellisuuden ja ammattitaidon näkökulmat. Näihin linkittyvät 

myös yksiköillä käytössä olevat resurssit. Resurssien suhteen koulutusjärjestelmiä käsiteltä-

essä puhuttiin myös käytössä olleista apuvälineistä, joita koulutusuudistus toi mukanaan. 

Apuvälineillä tarkoitetaan kurssi- ja harjoitekortteja, jotka määrittävät tarkasti, mitä, missä ja 

Kuvio 4. Tutkimus prosessina 
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miten tulee kouluttaa ja millä välineillä. Vanhan koulutusjärjestelmän puolelta näin tarkkaa 

ohjaamista ei tullut ainakaan Pääesikunnan tasolta asti. Tämä kokonaisuus vaikuttaa väistä-

mättä jollakin tavalla perusyksikön päällikön ja varapäällikön vuorovaikutukseen niin alaisia 

kuin esikuntiakin kohtaan. 

 

Johtamista perusyksikössä kuvattiin yleisellä tasolla siten, että oli nähtävissä, mitkä asiat vai-

kuttavat perusyksikön päällikön johtamiseen. Yhtenä keskeisenä havaintona on pidettävä sitä, 

että kaikissa yksiköissä johtaminen ei ole täysin samanlaista, koska pelkästään jo yksikön 

sisällä oleva organisaatiokulttuuri vaikuttaa päälliköiden tapaan johtaa alaisiaan. Sen lisäksi 

on yleistettävissä, että yhdessä perusyksikössä henkilökunnan ammattitaito asioiden suhteen 

ei ole samalla tasolla kuin jossakin toisessa perusyksikössä. Alaluvussa kävi myös ilmi, että 

perusyksiköitä ohjaavat tietyt normit, joiden perusteella esimerkiksi perusyksiköt saavat ta-

voitteet omalle yksikölleen. Sen lisäksi linjaesikuntaorganisaatio ohjaa toimintaa joukko-

osaston ja joukkoyksikön esikunnan avustuksella. Joukko-osaston komentaja esimerkiksi an-

taa tehtävät ja tavoitteet jokaiselle perusyksikölle sekä määrittää perusyksiköille käytössä 

olevat resurssit. Näin ollen tuloksellisuutta voidaan tutkia myös siten, oliko vanhassa koulu-

tusjärjestelmässä yhtä paljon ohjaamista esikunnasta käsin kuin koulutusuudistuksessa. Suo-

ranaisesti myös tähän asiaan linkittyy vuorovaikutus. 

 

Seuraavaksi tutkimus siirtyy empiiriseen osioon, ja johtamiseen vaikuttaviin tekijöihin pala-

taan tutkimuksen lopussa tapahtuvissa johtopäätöksissä sekä pohdinnassa. Aineiston pohjalta 

on saatu tulokset, jotka eivät ole vielä riippuvaisia johtamiseen vaikuttavista tekijöistä. Johto-

päätösten osalta etsitään yhtäläisyyksiä näiden tekijöiden kautta. Mikäli yhtäläisyyksiä löytyy, 

teoriapohja tukee saatuja tuloksia. Mikäli tulokset ja vaikutustekijät eivät täsmää keskenään, 

on pohdittava, minkä takia esimerkiksi jokin vaikutustekijöistä ei noussut niin merkittävästi 

vastaajien osalta esille. 
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan koulutusuudistuksen vaikutusta johtamiseen perusyksiköissä 

työskentelevien päälliköiden ja varapäälliköiden käsityksistä lähtöisin. Fenomenografisen 

otteen mukainen aineistonkeruu tapahtui eläytymismenetelmällisellä kysymyssarjalla, joka 

mittaa vastaajan käsityksiä asiaan liittyen (Eskola 2001, 78). Aineistonkeruu tapahtui sähköi-

sesti linkin kautta, joten väärinymmärryksen mahdollisuus vastaajan kohdalla on suurempi 

kuin silloin, kun vastaaja istuu esimerkiksi luokassa. Vastaajat todennäköisesti vastaavat 

myös oman kokemuksensa perusteella. Kysyttäessä, miten henkilöt ovat kokeneet jonkin asi-

an, on saadun aineiston tehtävä oikeutta kokemusten ominaislaadulle. Tämä tarkoittaa sitä, 

että ennen kyselyä on mietittävä, millaisia kokemukset ovat luonteeltaan ja millä kaikilla ta-

voilla niitä voidaan tavoitella. (Moilanen & Räihä 2007, 53.) Tämä sopii toisaalta fenomeno-

graafiseen tutkimukseen, jossa tarkoituksena ei ole tehdä jyrkkiä eroja kokemuksen ja käsit-

teellisen ajattelun välille. Kun vastaajalta kysytään käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä, vastaajal-

la on usein valmiiksi taustalla jonkinlainen kokemus kyseisestä ilmiöstä (Huusko & Palonie-

mi 2006, 166). 

 

Tässä luvussa käsitellään tutkimuksen toteutusta aineiston näkökulmasta. Ensimmäisessä ala-

luvussa käsitellään tutkimuksessa käytettyä aineistonkeruumenetelmää ja sitä, minkä takia se 

soveltui juuri tähän tutkimukseen. Toisessa alaluvussa käsitellään aineistonkeruussa käytettyä 

toteutustapaa, joka tässä tapauksessa tarkoittaa kehyskertomuksia. Toisessa alaluvussa käy-

dään myös läpi, miten kehyskertomukset muodostuivat ja miten niitä pilotoitiin. Kolmannessa 

alaluvussa kerrotaan, miten varsinainen aineistonkeruu toteutettiin, ja neljännessä alaluvussa 

käydään läpi aineistolle toteutettu aineiston analyysi. 

4.1.  Eläytymismenetelmä aineistonkeruumenetelmänä 

Mitä eläytymismenetelmällä tarkoitetaan? Eläytymismenetelmä on nimensä mukaisesti tie-

donhankintamenetelmä, jossa vastaajaa pyydetään kertomaan tietystä tilanteesta, johon hänen 

tulee eläytyä (Eskola 2001, 72). Esimerkiksi tässä tutkimuksessa vastaajaa on pyydetty eläy-

tymään tilanteeseen, jossa koulutusuudistusta on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Eläyty-

mismenetelmä on laadullinen tiedonhankintamenetelmä, jossa vastaajia pyydetään kirjoitta-

maan tarina jonkin orientaation, tässä tapauksessa kehyskertomuksen, avulla. Orientaationa 

voi toimia joko nykyhetki, menneisyys tai mahdollisesti tulevaisuus (Eskola & Nikanto 2018, 

385–386).  Kun tutkitaan koulutusuudistusta, jota vasta pilotoidaan ja jota ei täysimääräisesti 

ole pystytty vielä COVID-19-tilanteesta johtuen toteuttamaan, joutuu vastaaja pohtimaan 

omaa tarinaansa senhetkisen käsityksensä kautta. Yksinkertaisuudessaan vastaajan tulisi aja-
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tella tarinan kirjoittamista: mikä on minun käsitykseni siitä, miten koulutusuudistus on vaikut-

tanut perusyksikön johtamiseen? 

 

Eläytymismenetelmä sopii tiedonkeruumenetelmäksi siinä tapauksessa, kun tutkija haluaa 

selvittää pienen kohdeyleisön ajattelun logiikkaa jostakin ilmiöstä. Eläytymismenetelmällä 

saatu aineisto ei kerro sitä, miten asiat täsmälleen ovat. Sen sijaan se kertoo siitä, miten asiat 

voisivat olla. Tutkija ei siis saa täsmällisiä vastauksia tutkittavaan ilmiöön liittyen, vaan se 

tarjoaa tutkijalle mahdollisesti lisää kysymyksiä ja tutkittavia aiheita. (Eskola 2001, 72.) Eläy-

tymismenetelmälle olennaista ovat tarinallisuus ja kertomuksellisuus (Puikkonen & Kupiai-

nen & Eskola 2018, 53), joita esimerkiksi Heikkinen (2007, 142) ja Hänninen (1999) kuvaa-

vat sanalla narratiivisuus. Toisaalta on tärkeää olla sekoittamatta narratiivisuutta ja narratiivia, 

joita kuitenkin eläytymismenetelmällisellä aineistohankinnalla on mahdollisuus saada. Aineis-

ton osalta narratiivisuus näkyy vastaajan kertomuksena (Heikkinen 2007, 147). Tässä tapauk-

sessa voidaan esimerkiksi ajatella, että vaikuttavuus ja vaikuttamattomuus koulutusuudistuk-

sessa ovat narratiiveja, jotka aineistonkeruulla on haluttu saavuttaa. 

 

Eläytymismenetelmässä Eskolan & Suorannan mukaan aineistoa kerätään vastaajien tarinoil-

la. Kysyjä antaa kehyskertomuksen ja ohjeet vastaajille, jotka kirjoittavat pienimuotoisen tari-

nan aiheesta. Kysyjä voi auttaa mielikuvituksen syntymistä joko viemällä kertomusta eteen-

päin tai tuomalla ilmi, mitä on tapahtunut tai voinut tapahtua ennen kehyskertomuksessa ku-

vattua tapahtumaa. Vaativammassa merkityksessä olisi voitu asettaa vastaajalle velvoite tehdä 

omaan tarinaansa alku, keskivaihe ja loppu. Mielellään tarinassa tulisi olla vielä kaiken katta-

va juoni. (Eskola & Suoranta 1998, 110; Eskola 2001, 69–70.) Yksinkertaisimmillaan vastaa-

jan annetaan puolestaan vain yksinkertaisesti tarinoida. Näitä molempia tapoja voi käyttää 

kyselylomakkeessa. Kaksi muuta vaihtoehtoa ovat numeerinen vastaus ja lyhyet sanalliset 

vastaukset. (Heikkinen 2007, 147.) Näitä asioita pohditaan seuraavassa alaluvussa. Toteutet-

taessa useampi kehyskertomus on syytä varioida jokainen kertomus omalla seikalla. (Eskola 

& Suoranta 1998, 110.) On tärkeää, että kehyskertomuksissa on ainoastaan yksi muuttuva 

asia, koska menetelmällä pyritään selvittämään, miten kyseinen muutos vaikuttaa vastaami-

seen (Eskola & Suoranta 1998, 110). 

 

Aineistonkeruun osalta on huomioitava, että eläytymismenetelmä soveltuu hyvin tilanteisiin, 

jossa vastaajat ovat samassa tilassa ja vastaaminen tapahtuu yhtä aikaan. Kehyskertomusten 

osalta on hyvä, jos vastaajat vastaavat sattumanvaraisesti tiettyyn kehyskertomukseen kuiten-

kin siten, että jokaiseen kehyskertomukseen vastaisi vähintään 15 henkilöä. (Eskola 2001, 73–

74.) Tutkimuksessa aineistonkeruun pilotointi eläytymismenetelmällisellä tavalla toteutettiin 



       33  

Sotatieteiden maisterikurssi 10:n opiskelijoilla, joihin valikoituivat Porin ja Uudenmaan pri-

kaatissa työskennelleet maisteriopiskelijat. Opiskelijoiden kohdalla alkuun näytti siltä, että 

heidät olisi mahdollista koota yhteen tilaan, jossa vastaaminen tapahtuisi samanaikaisesti pa-

perille. COVID-19:n myötä käyttöön otettu osastointi aiheutti kuitenkin sen, että tämäkin to-

teutus oli hoidettava sähköpostin kautta. Toisaalta toteutustapaa oli hyvä kokeilla etukäteen, 

koska varsinainen aineistonkeruu tulisi tapahtumaan sähköpostin kautta tietyssä aikaraamissa.  

 

Aineistonkeruuna käytettiin eläytymismenetelmällistä kyselyä. Siihen syynä on tällä hetkellä 

normaalia koulutusrytmiä häiritsevä COVID-19. Eläytymismenetelmän avulla vastaajat pyrit-

tiin saamaan eläytymään tilanteeseen, jossa ollaan normaalissa tilanteessa ja jossa pystytään 

toteuttamaan normaalisti koulutusuudistuksen myötä tulleet asiat. Tutkimuksesta saatavaa 

tulosta voisi jatkossa mahdollisesti verrata siihen, mikä on oikeasti koulutusuudistuksen vai-

kutus, kunhan koulutusuudistusta on mahdollista päästä täysimääräisenä kokeilemaan. 

4.2.  Kehyskertomusten muodostuminen ja niiden pilotointi 

Tärkein asia eläytymismenetelmässä on kehyskertomuksen laadinta (Eskola 2001, 74). Tämän 

tutkimuksen kohdalla oli tärkeää tuoda kehyskertomuksiin näkyville vaikuttavuustekijät, jotka 

ohjaavat vastaajaa haluttuun suuntaan. Kehyskertomuksen osalta pituus on keskeinen tekijä. 

Parhaana pidetään lyhyttä ja napakkaa, joka pureutuu ongelmaan. Pitkässä kehyskertomukses-

sa hyvänä puolena on vihjeiden piilottaminen, mutta huonona puolena vastaaja saattaa hukata 

päävariaation vihjeiden paljoudesta johtuen. (Eskola 2001, 74–75.) 

 

Kehyskertomusten osalta on tärkeää miettiä tarkkaan, mitä ja miten vihjeitä kertomukseen 

asettelee. Jossain tapauksissa vihjeitä ei välttämättä tarvita. Tällöin tarina on muotoiltava si-

ten, että vastaus on automaattisesti sisällöltään sellainen, joka vastaa haluttuihin kysymyksiin. 

Kehyskertomuksen osalta tämä tulisi aina testata etukäteen, jotta nähdään, ovatko vastaukset 

odotusten mukaisia ja voidaanko samoilla kertomuksilla kerätä aineisto varsinaisilta vastaajil-

ta. (Eskola 2001, 76.) Tämän tutkimuksen osalta kehyskertomukset testattiin SM10-

opiskelijoilla, minkä perusteella kertomuksia oli vielä mahdollista muuttaa. 

 

Eskola suosittelee muutaman esivastaajan haastattelua, jotta saadaan selville, mihin vastaaja 

on kiinnittänyt kertomuksessa huomiota, oliko kertomus toimiva ja aiheuttiko vastaaminen 

ongelmia. Näidenkin havaintojen pohjalta kehyskertomusta kannattanee vielä muuttaa. (Esko-

la 2001, 77.) Vaikka eläytymismenetelmä kuulosti alkuun helpolta tavalta kerätä aineistoa, 

osoittautui kehyskertomusten lopullinen tuottaminen lopulta hankalaksi.  
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Kehyskertomusten osalta tässä tutkimuksessa esitellään vain kaksi vaihetta kehyskertomusten 

osalta. Ensimmäisenä ovat ne kehyskertomukset, joiden avulla kerättiin aineistoa ja havainto-

ja SM10-opiskelijoilta. Toisena ovat näiden pohjalta muokatut versiot, joilla virallinen aineis-

tonkeruu Porin prikaatissa toteutettiin. Tarinoihin on lisätty apukysymyksiä, joiden avulla 

tarinaa oli mahdollista lähteä kirjoittamaan. Apukysymysten käyttö oli kuitenkin vapaaehtois-

ta eikä niiden käyttöön missään vaiheessa velvoitettu. Alla olevasta aikajanasta selviää, missä 

vaiheessa kehyskertomukset tehtiin ja miten ne muokkaantuivat sellaisiksi, kuin ne olivat var-

sinaisessa aineistonkeruussa. 

 

 

Ensimmäinen kehyskertomus muodostui Tutkimusmenetelmät 1 -opintojaksolla annetun 

ryhmätehtävän pohjalta, jossa ryhmän piti valita ryhmän opinnäytetöiden aiheista yksi ja 

muodostaa siitä eläytymismenetelmään soveltuva kehyskertomus. Tämän tutkimuksen aihe 

valittiin sen takia, koska tiedossa ei vielä ollut, mitä aineistonkeruumenetelmää tutkimuksessa 

tultaisi käyttämään. Lähtökohdaksi asetettiin se, että kehyskertomuksessa variaationa tulisi 

olla vanha koulutusjärjestelmä ja koulutusuudistus. Tämän ensimmäisen kehyskertomuksen 

pohjalta saatiin opintojaksolla palaute, jonka perusteella kehyskertomusta tuli muuttaa siten, 

että molemmista koulutusjärjestelmistä olisi syytä tehdä omat kehyskertomuksensa. Kehys-

kertomukset muokkautuivat vielä opponoijan kommenttien sekä seminaarissa esiteltyjen ver-

siointien kommenttien perusteella.  

 

Alla olevia kehyskertomuksia käytettiin SM10-opiskelijoilla, ja tarkoituksena oli selvittää 

Koulutus 2020:n vaikutusta johtamiselle tällä hetkellä. Opiskelijoille mainittiin viestissä, että 

”opiskelijan ei ole siis tarkoituksenmukaista ottaa kantaa siihen, miten koulutusuudistus vai-

kutti perusyksikköön silloin kun suunnittelu käynnistyi ja tehtiin kortteja ja paketteja vast.” 

(sähköpostiviesti pilottikyselyyn osallistuneille, kesäkuu 2021). Vastaajia pyydettiin eläyty-

mään tilanteeseen, jossa käynnissä on ”täydellinen tilanne”, kun alokasjakso päästään toteut-

Kuvio 5. Kehyskertomusten muodostuminen aikajanana 
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tamaan. Tarkoituksena oli saada tietoon käsityksiä, ei puhtaasti tämänhetkisiä kokemuksia. 

Opiskelijoilla oli vastausaikaa kolme viikkoa, ja vastaaminen toteutettiin Outlook-sanomalla. 

Vastaajille tehtiin selväksi, että vaikka he vastaavatkin tarinaan omalla nimellään, tutkimuk-

sessa ei ole mahdollista tunnistaa vastaajaa vastausten perusteella. Tällä tavoin tutkimuksessa 

säilyy vastaajan osalta eettinen näkökulma (Tuomi & Sarajärvi 2017, 27). Pilottiaineistoon 

vastasi 16 opiskelijaa 22 opiskelijasta Vastaajilta saatua aineistoa ei käytetty tutkimuksessa, 

vaan vastausten avulla oli ainoastaan tarkoitus selvittää, minkälaisia tarinoita kyseisillä ke-

hyskertomuksilla oli mahdollista saada. 

 

Pilottiaineiston tarkoituksena oli saada opiskelija eläytymään tilanteeseen, jossa alokasjakso 

on alkamaisillaan ja saapumiseräpalaverissa käydään läpi alokasjaksoon liittyviä asioita. Ker-

tomuksessa nostettiin esille palaverista tiettyjä kohtia, jotka ovat yleisesti tuttuja alokasjaksoa 

koskevista palavereista. Toisessa kehyskertomuksessa variaationa käytettiin vanhaa koulutus-

järjestelmää ja koulutusosastolta saatua lupaa toteuttaa alokasjakso vanhaan tapaan. 

 

Kehyskertomus1 

Elämme normaaliarjessa, jossa COVID-19 ei enää vaikuta alokasjakson toteu-

tukseen. Koulutusosasto on laatinut saapumiseräkäskyn seuraavalle saapumis-

erälle. Aloitat suunnittelun tulevaa alokasjaksoa liittyen. Seuraavalla viikolla on 

ensimmäinen saapumiseräpalaveri. 

 

Kuvittele itsesi saapumiseräpalaveriin, jossa koulutusosasto on juuri käynyt tu-

levan alokasjakson läpi. Koulutusosasto käy läpi alokasjakson ja siihen liittyvän 

alustavan läpiviennin, jossa selviää, mitä tulisi olla tehty missäkin vaiheessa. 

Koulutusosasto ohjaa tavoitteiden tarkastamista pvmoodlesta löytyvistä työti-

loista. Koulutusosasto painottaa myös koulutuksenseurantataulukon pitämistä 

ajallaan sekä valintojen miettimistä jo hyvissä ajoin. Näiden lisäksi koulutus-

osasto ilmoittaa tukevansa asioissa ja pyytää ottamaan heti yhteyttä, mikäli jo-

kin asia on epäselvä. Alokasjakso kyetään suorittamaan koulutus2020 konseptin 

mukaisesti, jokaiselta osa-alueelta. 

 

Kerro lyhyt tarina, miten koulutus2020 vaikuttaa perusyksikön johtamiseen (ra-

jaus: alokasjakso). 
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Kehyskertomus 2 

Elämme normaaliarjessa, jossa COVID-19 ei enää vaikuta alokasjakson toteu-

tukseen. Koulutusosasto on laatinut saapumiseräkäskyn seuraavalle saapumis-

erälle. Aloitat suunnittelun tulevaa alokasjaksoa liittyen. Seuraavalla viikolla on 

ensimmäinen saapumiseräpalaveri. 

 

Kuvittele itsesi saapumiseräpalaveriin, jossa koulutusosasto on juuri käynyt tu-

levan alokasjakson läpi. Koulutusosasto käy läpi alokasjakson ja siihen liittyvän 

alustavan läpiviennin, jossa selviää, mitä tulisi olla tehty missäkin vaiheessa. 

Läpiviennistä selviää, että toteutustapa ei tule olemaan koulutus2020:n mukai-

nen vaan vaikuttaa enemmänkin ennen koulutusuudistusta toteutetulta P-

kaudelta, 

 

Kerro lyhyt tarina, miten vanha koulutusjärjestelmä vaikutti perusyksikön joh-

tamiseen vs koulutus2020. 

 

Aineistonkeruun kokeilu toteutettiin kesäkuussa 2021 sotatieteiden maisterikurssi 10:n opis-

kelijoilta, jotka olivat palvelleet työaikansa joko Porin prikaatissa tai Uudenmaan prikaatissa. 

Tähän syynä oli se, että heillä oli valmis esiymmärrys koulutusuudistukseen liittyen, joten 

heille ei tarvinnut erikseen esitellä koulutusuudistusta. Sen lisäksi jo koettu asia mahdollisti 

heidän käsitystensä muotoutumisen aiheeseen liittyen. Koehenkilöitä lähestyttiin Outlook-

viestillä siten, että Porin prikaatilaiset vastasivat kehyskertomukseen 1 ja Uudenmaan prikaa-

tilaiset vastasivat kehyskertomukseen 2. Syy valintaan oli se, että varsinainen kysely toteutet-

tiin Porin prikaatilaisilla, joten oli tärkeää saada enemmistö vastaamaan koulutusuudistukseen 

liittyvään kehyskertomukseen. Vastausten perusteella pystyttiin muokkaamaan kehyskerto-

muksia lopullista aineistonkeruuta varten. Tämän lisäksi vastaajilta kysyttiin havaintoja ai-

neistonkeruutavasta, mitä he siitä ajattelivat ja oliko vastaaminen helppoa vai haastavaa. Eläy-

tymismenetelmää käyttäessä aineistonkeruutapana korostuu kehyskertomus ja sen käytettä-

vyys (Eskola 2001, 70). Tältä osin maistereilta sai arvokasta palautetta senhetkisistä kehysker-

tomuksista. 

Aineistonkeruun pilotoinnin ansiosta kehyskertomukset muuttuivat. Suurin muutos, joka nou-

si pilotoinnissa olleiden vastaajien osalta esille, oli seuraava: asioihin olisi helpompi vastata 

tarinallisesti, mikäli voisi ajatella sitä, miten alokasjako meni. Näin ollen uusien kehyskerto-

musten osalta kehyskertomuksessa ollaan siinä tilanteessa, että alokasjakso on juuri saatu suo-

ritettua. Tämä loi myös selkeän aikataulun, jolloin aineistonkeruu olisi hyvä aloittaa: alokas-

jakson päätyttyä. Kolmas kehyskertomus syntyi maistereiden esiin nostamista asioista, jotka 
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heidän mielestään vaikuttavat perusyksikön johtamiseen. Tällä oli tarkoitus luoda koulutus-

osastolle tilanne, jossa alokasjakso on päättynyt ja perusyksiköt antavat palautetta toteutu-

neesta alokasjaksosta. 

 

Loppujen lopuksi jäljelle jäivät kaksi kehyskertomusta ja yksi ainekirjoituksen aihealue. Es-

kola & Nikanto & Virtanen tekivät katsauksen vuosina 2000–2017 tehdyistä eläytymismene-

telmällisistä tutkimuksista, joissa aineistonkeruussa oli käytetty kehyskertomuksia. Näistä 

töistä 70 prosentissa käytettiin kahta kehyskertomusta (Eskola, Nikanto & Wallin 2018, 400), 

joten tässä tutkimuksessa käytetty kehyskertomusten määrä on jatkumoa valtaosalle tehdyistä 

eläytymismenetelmällisistä töistä. 

 

Varsinaisessa aineistonkeruussa olleet kehyskertomukset olivat: 

 

Kehyskertomus1 

Elämme normaaliarjessa, jossa COVID-19 ei vaikuttanut juuri toteutettuun alo-

kasjaksoon. On vala- ja vakuutuspäivä. Saitte suoritettua alokasjakson koulu-

tus2020:n mukaisesti. Olit juuri äsken puhumassa varusmiehille ja heidän van-

hemmilleen onnistuneesta alokasjaksosta. Kiitit vanhempia jaksamisesta, va-

rusmiesjohtajia esimerkillisyydestä ja omaa henkilökuntaa hyvin hoidetuista 

töistä. Mietit lomille päästämisen jälkeen alokasjaksoa, sitä mitä varusmiehet 

oppivat ja miten he asioita oppivat. Miten taas henkilökunta hoiti asiat niin hy-

vin kuin mahdollista. Mietit, että perkele, taas on yksi alokasjakso takana. Seu-

raavaksi yritä miettiä johtamistasi alokasjaksolla, oliko k2020:lla vaikutusta 

johtamiseesi. Mahdollistiko se jotain? Rajoittiko se jotain? Helpottuiko vaiko 

vaikeutuiko johtaminen? 

 

Kerro lyhyt tarina siitä, miten koulutus2020 vaikuttaa perusyksikön johtamises-

sa. rajaus: alokasjakso 

 

Kehyskertomus 2 

Elämme normaaliarjessa, jossa COVID-19 ei vaikuttanut juuri toteutettuun alo-

kasjaksoon. On vala- ja vakuutuspäivä. Saitte suoritettua alokasjakson koulu-

tus2020:n mukaisesti. Olit juuri äsken puhumassa varusmiehille ja heidän van-

hemmilleen onnistuneesta alokasjaksosta. Kiitit vanhempia jaksamisesta, va-

rusmiesjohtajia esimerkillisyydestä ja omaa henkilökuntaa hyvin hoidetuista 

töistä. Mietit lomille päästämisen jälkeen alokasjaksoa, sitä mitä varusmiehet 
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oppivat ja miten he asioita oppivat. Miten taas henkilökunta hoiti asiat niin hy-

vin kuin mahdollista. Mietit, että perkele, taas on yksi alokasjakso takana. Mietit 

kuitenkin vanhaa koulutusjärjestelmää, siihen mihin olet tottunut jo omasta va-

rusmiespalveluksesta asti. Mieleesi painuu oma päällikkö ja varapäällikkö ja 

heidän roolinsa P-kaudella. Mieti, mitkä asiat vaikuttivat heidän johtamiseensa. 

Mieti, että onko koulutusuudistus muuttanut asioita perusyksikön johtamisen 

kannalta. 

 

Muistele ja kirjoita lyhyt tarina siitä minkälaista johtaminen oli perusyksikössä 

P-kaudella ja eroaako se jotenkin nykyisestä K2020:sta. 

 

Ainekirjoituksen aihealue 

Elämme normaaliarjessa, jossa COVID-19 ei vaikuttanut juuri toteutettuun alo-

kasjaksoon. On koulutushaarajakson alku ja toteutatte yksiköitten saapumis-

eräjohtajien kanssa jälkiporinat alokasjaksoon liittyen. Henkilöiden käyttäessä 

puheenvuoroja esille nousee asioita liittyen johtamiseen perusyksikössä. Osan 

mielestä koulutus2020 sitoo päällikön käsiä toteuttaa asioita. Osa on taas sitä 

mieltä, että resurssit eivät millään riitä kaikkien asioiden hoitamiseen. Muuta-

mat henkilöt nostavat jälleen esille koulutusuudistuksen tarpeellisuuden. Muu-

taman mielestä on mahtavaa, että harjoitekortit mahdollistavat helpon koulutuk-

sen ohjeistamisen. Yksi jopa toteaa, että on hienoa, että nykyään kurssimuotoi-

suudella voidaan jakaa helpommin vastuuta.  

 

Kerro lyhyt tarina, pystytkö samaistumaan esille nostettuihin asioihin. Mieti 

myös, miten itse näet, miten K2020 vaikuttaa perusyksikön johtamiseen. 

4.3.  Aineistonkeruu 

Laadullisen tutkimuksen kokonaisuus ymmärretään useimmiten aineistonkeruun ja aineiston 

analyysin erottamatta jättämiseksi. Tuomi (2007) kuitenkin toteaa, että määrällisessä tutki-

muksessa nämä kaksi on vieläkin erottamattomammat. Aineiston keräämisessä laadullinen 

mahdollistaa pienemmän otannan. Samoin kohdevastaajat kyetään rajaamaan tarkemmin. 

Näin ollen tutkija pystyy rajaaman vastaajat valitsemalla kohdehenkilöt sen mukaan, että he 

ovat varmasti kokeneet tai olleet tekemisissä tutkittavan asian kanssa. (Tuomi 2007, 97, 105.) 

Tässä tutkimuksessa se mahdollisti sekä pienemmän vastaajakunnan ottamisen että aineiston 

keräämisen vain päälliköiltä ja varapäälliköiltä. Myös tutkimuksen aihetta valittaessa oli ra-

jaus toteutettu jo valmiiksi perusyksikön päälliköihin ja varapäälliköihin. Aluksi mukana oli 
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myös saapumiserän johtaja, joka on jossain perusyksiköissä Porin prikaatissa vastannut alo-

kasjakson toteutuksesta. Saapumiserän johtaja rajautui kuitenkin pois sen takia, että henkilöllä 

ei ole olettamuksen mukaan päällikön ja varapäällikön tehtävistä riittävää näkemystä, jotta 

hän pystyisi ottamaan huomioon omissa vastauksissaan perusyksikön kokonaisvaltaiseen joh-

tamiseen liittyvät seikat. Tämän lisäksi aineistonkeruuseen lisättiin koulutusosasto, jotta saa-

daan näkemys perusyksikön ulkopuolelta siitä, minkälainen vaikutus koulutusuudistuksella on 

perusyksikön johtamiseen. 

 

Ennen aineistonkeruuta selvitettiin mahdollisuutta saada kerätä aineistoa henkilöiltä. Tiedus-

telu tapahtui ensimmäiseksi Porin prikaatin suuntaan tarkistamalla, miten ihmisiä tulisi lähes-

tyä tutkimuksen osalta ja vaatiiko Porin prikaati tutkimuslupaa aiheeseen liittyen. Vastauksen 

jälkeen tutkittavia henkilöitä pystyttiin lähestymään heinäkuussa 2021 laittamalla Outlook-

viesti pataljoonien komentajille, yksiköiden päälliköille ja varapäälliköille sekä koulutusosas-

ton henkilöstölle. Ajankohta valikoitui tarkasti alokasjakson ensimmäisen viikon alkuun, kos-

ka tarkoituksena oli herättää vastaajissa kiinnostus aiheeseen. Lisäksi tarkoituksena oli saada 

vastaajat miettimään alokasjakson aikana omaa johtamistaan, josta he aikanaan kirjoittaisivat 

tarinan. Viestissä esiteltiin tutkittava aihe pää- sekä alatutkimuskysymyksineen, ajankohta, 

jolloin aineistonkeruu oli tarkoitus toteuttaa, sekä henkilöt, jolta odotettiin saavan vastausta. 

Viesti sisältöineen löytyy liitteessä 2. 

 

Vastaajat jaettiin kolmeen eri ryhmään. Koulutusosasto muodostui automaattisesti vastaaja-

ryhmäksi kolme. Tämä johtui siitä, että kehyskertomus 3 oli koulutusosaston käsityksiin liit-

tyvä. Kahden ensimmäisen kehyskertomuksen osalta oli päädyttävä tasajakoon päälliköiden ja 

varapäälliköiden osalta. Jakoa helpotti se, että kovinkaan moni vastaajista ei ollut tutkijalle 

entuudestaan tuttuja, joten ennakko-oletukset vastaajien osalta olivat vähäiset. Jako toteutet-

tiin siten, että vastaajat päälliköiden ja varapäälliköiden osalta kirjattiin Porin prikaatin puhe-

linluettelossa olevassa järjestyksessä Excel-työkirjaan. Tämän jälkeen työkirjan jonossa oli 32 

nimeä, joista joka toinen jaettiin ryhmään 1 ja joka toinen ryhmään 2. Näin syntyi kaksi ryh-

mää, joissa molemmissa oli 16 henkilöä siten, että päälliköitä ja varapäälliköitä oli kumpiakin 

kahdeksan kappaletta kummassakin vastaajaryhmässä. Jaon myötä jokaisen perusyksikön 

päälliköllä ja varapäälliköllä oli eri kehyskertomukset vastattavana, mikä osaltaan pienensi 

vastaajien mahdollisuutta vaikuttaa toistensa vastausten sisältöön. 

 

Kun lupa oli saatu, lähestyttiin seuraavan kerran suoraan henkilöitä, joilta aineistoa oli tarkoi-

tus kerätä (päälliköt, varapäälliköt ja koulutusosasto). Tämä toteutettiin elokuussa 2021. Ky-

seisessä viestissä esiteltiin taas tutkittava aihe sekä päivittyneet tutkimuskysymykset. Tämän 
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lisäksi vastaajille annettiin määräaika, jolloin vastauksen tulisi olla valmis. Aineistonkeruu 

toteutettiin PVMoodleen (TUVE) luoduilla vastauslinkeillä. Tätä ennen PVMoodleen oli luo-

tava kurssityötila, jonka sisällä pystyttiin luomaan kysely-työkalulla aineistonkeruun toteutus-

tapa. PVMoodleen luotiin kolme eri kansiota, joiden alle lisättiin jokainen kehyskertomus ja 

vastaamiseen liittyvät ohjeet. Esimerkkinäkymä vastaajan avattua linkin löytyy liitteenä (LII-

TE 4). Sähköpostissa olivat myös ohjeet kurssityötilaan kirjautumiseen sekä ohjeet, miten 

toimia, mikäli ongelmia ilmenee. Varsinainen viesti löytyy liitteenä (LIITE 3). Lopuksi vies-

tissä esitettiin yleinen kiitos vastaajille. Vastaajille annettiin viestistä kolme viikkoa aikaa 

vastata kysymykseensä. Tulosten laadun kannalta oli tärkeää, että vastaajilla olisi tarpeeksi 

aikaa miettiä omaa kehyskertomustaan ja sitä, mitä käsityksiä heillä on asiasta ennen kuin he 

vastaisivat (Ahonen 1994, 154). Vastaajia muistutettiin kolme kertaa vastaamisesta ja viimei-

simmän muistutuksen jälkeen eli kaksi päivää ennen kyselyn sulkeutumista tapahtui suurin 

osa vastaamisista. 

 

Koulutusosastolta ei kyetty toteuttamaan eläytymismenetelmällistä aineistonkeruuta johtuen 

siitä, että vastaajia olisi maksimissaan 11 kappaletta. Tämä määrä ei mahdollistanut eläyty-

mismenetelmällistä aineistonkeruuta, koska variaation muuttamisen takia koulutusosaston 

henkilöstö olisi täytynyt jakaa vielä puoliksi, jolloin vastaajia olisi ollut maksimissaan viides-

tä kuuteen kertomusta kohden. Eskolan mukaan jokaista kehyskertomusta kohden tulisi olla 

vähintään 10–15 vastausta (Eskola 1991, 15–16).  Näin ollen koulutusosastoa varten ei tuotet-

tu kahta kehyskertomusta, ja siten aineistonkeruuta pidetään ainekirjoituksena (Eskola & Suo-

ranta 1998, 110–111). Koulutusosaston kohdalla tavoite aineiston suhteen oli se, että kaikki 

henkilöt kirjoittavat tarinan samasta kehyskertomuksesta. Tässä tapauksessa otettiin riski, 

koska aineisto saattaisi jäädä suppeaksi, mikäli aineisto kerätään ainekirjoituksena. Oletukse-

na oli kuitenkin se, että jokainen vastaaja kykenee antamaan vastauksensa kirjallisesti (Tuomi 

& Sarajärvi 2017, 96–97). Olipa kyseessä kehyskertomuksen pohjalta tapahtuva tarinointi tai 

ainekirjoituksen kirjoittaminen. 

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa vastaajia tulisi tavallisesti olla 20–30, mutta jossain ta-

pauksissa vastaajien saturaatiopisteenä on riittänyt jo seitsemän vastaajaa. Kettunen & Tynjälä 

tuovat esille omassa raportissaan, että hyvin suurelta määrältä kerätty aineisto ei välttämättä 

tuo lisäarvoa tutkittavalle ilmiölle. Yleensä aineistonkeruu toteutetaan joko haastattelemalla 

tai luomalla kysely, johon vastaajat voivat vastata kirjoittamalla. (Kettunen & Tynjälä 2017, 

3–4.) Alun perin varsinainen aineisto oli tarkoitus kerätä vastaajilta samanaikaisesti heidän 

ollessa yhdessä samassa tilassa, mutta meneillään ollut COVID-19 ei tätä mahdollistanut. 

Näin ollen päädyttiin keräämään aineisto verkon kautta, mikä vastasi sitä kuin olisi yksitellen 
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käynyt jokaisen vastaajan työpisteellä. Toteutettu tapa oli tehokkaampi ja mahdollisti suu-

remman otannan vastaajien osalta. Tämä myös mahdollisti anonymiteetin vastaamisessa.  

 

Tässä tutkimuksessa vastaajina olivat yhteensä 16 perusyksikön päällikköä, 16 perusyksikön 

varapäällikköä ja 11 koulutusosastolla työskentelevää sotilasta. Lukua ei ollut mahdollista 

kasvattaa, koska kyseessä olivat kaikki Porin prikaatin perusyksiköiden päälliköt ja varapääl-

liköt. Koulutusosaston henkilöstöön olisi voinut lisätä vielä toimintakykysektorin, joka osit-

tain liittyy alokasjaksoon koulutusosaston ohjauksessa. Ensimmäiseen kehyskertomukseen 16 

vastaajasta vastasi 14 määräaikaan mennessä. Tämä ei aiheuttanut toimenpiteitä lisävastaajien 

saamiseksi. Toiseen kehyskertomukseen 16 vastaajasta vastasi kahdeksan, jota pidettiin liian 

alhaisena vastausprosenttina. Lisävastaajien saamiseksi lähestyttiin ryhmässä olleita henkilöi-

tä henkilökohtaisesti, minkä seurauksena saatiin vielä muutama vastaaja aktivoitumaan. Vas-

taajia saatiin lopulta 12. Kolmanteen vastasi kuusi, joista yhtä ei voitu huomioida vastauksen 

ollessa täysin tyhjä. Vastauksia tuli yhteensä 12 sivua, jotka pitivät sisällään 6313 sanaa. Ly-

hin vastaus oli kahden virkkeen pituinen pisimmän ollessa yhden sivun mittainen (Times New 

Roman, fonttikoko 11, riviväli 1). 

 

Osa vastaajista oli ollut toisia pidempään päällikkönä ja varapäällikkönä. Pidempään olemi-

sella tarkoitetaan sitä, että takana oli jo vähintään kolme saapumiserää yksikön päällikkönä. 

Nuorimmat varapäälliköt olivat juuri vasta aloittaneet varapäällikön tehtävissä, kun he vasta-

sivat aineistonkeruuseen. Siten he vastasivat enemmänkin siitä näkökulmasta, miten he ovat 

nähneet koulutusuudistuksen vaikutuksen johtamiseen. Koulutusosastolta vastanneet olivat 

kaikki olleet ainakin kaksi saapumiserää jo omassa tehtävässään, ja jokaiselle olivat tuttuja 

käsitteet koulutusuudistus ja vanha koulutusjärjestelmä. Osa oli toiminut vanhan koulutusjär-

jestelmän aikaan perusyksikön päällikkönä tai varapäällikkönä. 

4.4.  Aineiston analyysi 

Eläytymismenetelmälliseen aineistoon soveltuu monia eri analyysitapoja (Eskola & Suoranta 

2008, 117), ja tähän tutkimukseen valikoitui fenomenografinen analyysi, koska sen myötä 

aineistosta oli mahdollista saada nostettua esille ihmisten eri käsityksiä tutkittavaan ilmiöön 

liittyen (Huusko & Paloniemi 2006, 163). Uljensin (1992, 117–118) mukaan fenomenografi-

assa aineiston analyysin osalta tutkijan lähestyminen empiiriseen aineistoon on lähes mahdo-

tonta ilman jonkinlaisia ennakko-oletuksia, koska empiiristä tutkimusta edeltää aina tutkijan 

tiedonintressi tutkittavaa asiaa kohtaan. Tällöin empiirisen aineiston analyysissä heijastuvat 

muiden ihmisten käsitykset tutkittavasta ilmiöstä (Häkkinen 1996, 10). Eli ennen analyysiä 

tutkijalla on valmiiksi jonkinlaisia ennakko-oletuksia, mutta vastaajien käsitykset saattavat 
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olla erilaisia ja siten vaikuttavat myös tutkijan tekemään analysointiin. Larsson (1986, 37) 

painottaa teorian tuntemusta ennen varsinaista analyysiä. Tällä hän tarkoittaa sitä, että tekijä 

on paneutunut aikaisempaan teoriaan, jonka avulla hän analysoidessaan aineistoa löytää ai-

neistosta helpommin tutkittavaan ilmiöön liittyvät ilmaukset. Johansson (1985, 251) tuo esil-

le, että käsityskategorioiden osalta voidaan hyödyntää aikaisempia fenomenografisia tutki-

muksia, mikäli kyseessä on ollut samainen aihepiiri. Käsityskategorioiden osalta on muistet-

tava, että tarkoituksena ei ole luoda käsityskategorioita ihmisten ajattelusta vaan ajatteluta-

voista (Häkkinen 1996, 48). 

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa lähestymistapa empiiriseen aineistoon on aineistolähtöi-

nen. Näin ollen tiedossa olevaa teoriaa ei alkuun tuoda luokittelurunkoon mukaan eikä teorian 

pohjilta tehdä olettamuksia. Tutkimuksen osalta tulkinta muodostuu siinä kohtaan, kun aineis-

toa luetaan läpi useampaan otteeseen, minkä seurauksena ensikäsitys tulevasta kategorisoin-

nista alkaa muodostua. (Huusko & Paloniemi 2006, 166.) Tutkimuksen aineiston analysoin-

nissa ei voi kuitenkaan sivuuttaa ajatusta konstruktivismin peruslauseesta, joka kuvaa sitä, 

miten ihminen rakentaa tietonsa aikaisemmin opitun tiedon ja kokemiensa asioiden varaan. 

(Heikkinen 2007, 144.) Aineiston analyysin ja tulkintojen perusteella syntyvät tutkittavaa 

ilmiötä kuvaavat kuvauskategoriat. Näiden tarkoituksena ei ole selittää sitä, miksi vastanneet 

ajattelevat tutkittavasta ilmiöstä eri tavalla, vaan ainoastaan saada ymmärrys siitä, miten hen-

kilöt ajattelevat kyseistä asiaa. (Häkkinen 1996, 14; Ahonen 1994, 126; Larsson 1993, 201–

202; Svensson 1989, 41.) Analyysin kohdalla mielenkiintoinen aineisto herätti kuitenkin poh-

timaan vastausta myös siihen, miksi vastaaja oli kirjoittanut tietyllä tavalla. Usein miten-

vastauksen perusteella oli mahdollista päätellä, mikä kokemus ohjasi vastaamista käsityksen 

sijaan.  

 

Tutkimuksessa oli kolmelta eri vastaajakunnalta kerätyt aineistot, jotka pidettiin aluksi toisis-

taan erillään. Jokainen aineisto koki kuvion 6 esittämän analyysin, ja kun jokainen aineisto oli 

käynyt aineiston analyysin jokaisen tason, tapahtui tulosavaruuksien osalta vasta aineistojen 

vertailua. Tämä tapahtuu seuraavan luvun yhteenvedossa. Niikko (2003) nostaa esille omassa 

raportissaan, että aineiston analyysi toteutetaan eri vastaajaryhmiltä hankitusta aineistoista, 

joista nousee esille vastaajien omat kokemukset ja käsitykset tutkittavasta ilmiöstä. Hän nos-

taa myös esille, että fenomenografiseen analyysiin ei ole olemassa oikeaa ohjetta sen suhteen, 

miten analyysin tulisi tapahtua, vaan ainoana lähtökohtana on pidettävä aina aineistoa itses-

sään. (Niikko 2003, 47; Svensson 1984; Barnard em. 1999.) Tämän tutkimuksen analyysivai-

heessa hyödynnettiin Uljensin (1989, 41) sekä Huuskon ja Paloniemen (2006, 167) mukailtua 

kaaviota, joka on esitetty seuraavan sivun kuviossa 6.  
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Kuvio 6. Tutkimuksessa tapahtuva aineiston analyysi mukaillen Uljensia (1989, 41) 
sekä Huuskoa ja Paloniemeä (2006, 167) 
 

Ensimmäisessä vaiheessa analysointia aineisto oli luettava huolella läpi. Tällä pyrittiin saa-

maan asetettuihin ongelmiin vastauksia vastaajien ilmauksista (Häkkinen 1996, 41; Marton 

1988, 154–155; Uljens 1991, 90). Tätä on mahdollista tehdä moneen kertaan. Tämän pohjalta 

syntyy jonkinlainen näkemys siitä, mitä aineisto pitää sisällään. (Häkkinen 1996, 41; Larsson 

1986, 90.) Aineisto luettiin moneen kertaan läpi yksittäisinä vastauksina sekä kokonaisuudes-

saan aina yksittäisen kehyskertomuksen osalta. Lukemisen helpottamiseksi vastaukset tulos-

tettiin paperille, johon oli mahdollista myös tehdä merkintöjä mahdollisten ajatusten noustes-

sa esille. 

 

Toisessa vaiheessa aineiston pohjalta aloitetaan merkitysyksiköiden muodostaminen. Merki-

tysyksiköt muodostuvat, kun tutkijan tulkinta kohdistuu aineiston kokonaisuuteen eikä vain 

yksittäisiin ilmaisuihin tai lauseisiin. Merkitysyksiköt ovat analyysissä käytännönläheisin ta-

so, jossa nousevat esiin vastaajien mahdollisesti samaa tarkoittavat asiat, jotka ovat vain il-

maistu eri tavoilla. Merkitysyksiköiden määrittämiseen voi käyttää apukysymyksiä, jotka hel-

pottavat merkitysyksiköiden muodostamisessa. (Huusko & Paloniemi 2006, 167–168.) Huo-

mionarvoista on se, että tästä eteenpäin, kun analyysin tekemisestä kerrotaan tässä tutkimuk-

sessa, on esimerkkinä käytetty ensimmäisen kehyskertomuksen aineistoon kohdistuvaa ana-
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lyysiä. Analyysi toteutettiin täysin samalla tavalla kaikkien kolmen kehyskertomuksen suh-

teen. Tulosavaruudet jokaisen kehyskertomuksen suhteen esitetään tuloksissa. 

 

Tutkimuksessa merkitysyksiköiden muodostaminen toteutettiin Excelillä sekä Word-

asiakirjalla. Muodostaminen tapahtui siten, että jokainen vastaus luettiin huolellisesti läpi ja 

vastauksesta tehtiin tulkintoja, mitä vastaaja on lauseella tai lauseilla tarkoittanut. Tässä vai-

heessa ei vielä mietitty tarkempia teemoja tai jaottelua. Jokaisen vastauksen pohjalta siirrettiin 

Exceliin yhdestä kuuteen lausetta, joissa oli vastaajan keskeinen sisältö vastauksestaan. Kun 

tulkinnat vastauksista oli tehty ja siirretty Exceliin, tehtiin Excelissä värikoodaus samaa asiaa 

tarkoittavien suhteen. Tähän tarvittiin jonkinlaiset määritelmät siitä, mitkä ehdot tulisi täyttyä, 

jotta kyseinen aihe siirtyisi samaan merkitysyksikköön. Alla oleva taulukko 1 kuvaa merki-

tysyksiköiden muodostumista. Kokonaisuudessaan merkitysyksiköitä muodostui ensimmäisen 

kehyskertomuksen osalta kymmenen, jotka on kuvattu alla olevassa taulukossa vasemman-

puoleisessa sarakkeessa. Sen lisäksi oikeanpuoleinen sarake kuvaa merkitysyksikön ehtoa 

”mitkä ehdot tulee täyttyä, jotta kuuluu tiettyyn merkitysyksikköön”. Huomionarvoista on se, 

että esimerkiksi kahteen ensimmäiseen merkitysyksikköön olisi voinut laittaa myös sellaisia, 

jotka päätyivät muihin, mutta näihin kategorioihin haluttiin tuoda vain yleisiä asioita, esimer-

kiksi kurssimuotoisuus tai mekaaninen ja valmiiksi tehty läpivienti. Muissa merkitysyksiköis-

sä mentiin syvemmälle teemaan, ja sinne kirjattiin selvästi ne, jotka koulutusuudistuksen takia 

ovat vaikuttaneet muuhun kuin yleisiin asioihin. 

 

Taulukko 1. Tutkimuksen merkitysyksiköiden muodostuminen 
 

MERKITYSYKSIKKÖ EHDOT 

Koulutusuudistuksen mukanaan tuoma hel-

pottava / hyödyllinen osa-alue (Yleinen) 

Jos sisälsi koulutusuudistukseen liittyen hel-

pottavia asioita. Jos sisälsi jotain uutta, mikä 

koettiin hyödylliseksi 

Koulutusuudistuksen mukanaan tuoma vai-

keuttava / turhaksi koettu osa-alue (Yleinen) 

Jos sisälsi koulutusuudistukseen liittyen vai-

keuttavia asioita. Jos sisälsi jotain uutta, mikä 

koettiin turhaksi 

Koulutusuudistuksen mukanaan tuomat 

työkalut  

Jos sisälsi koulutusuudistuksen mukanaan 

tuomia spesifejä työkaluja 

Johtamiseen positiivisesti vaikuttaneet asiat Jos sisälsi koulutusuudistuksen mukanaan 

tuomia asioita, jotka kuvattiin helpotuksena 

perusyksikön johtamiseen liittyen 

Johtamiseen negatiivisesti vaikuttaneet asiat Jos sisälsi koulutusuudistuksen mukanaan 
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tuomia asioita, joiden kuvattiin vaikeuttavan 

perusyksikön johtamista 

Koulutuksellisuus ja koulutettavuus (va-

rusmiehet) 

Jos sisälsi yksittäisiä koulutuksia tai niiden 

jälkeistä osaamista 

Koulutuksellisuus ja koulutettavuus (henki-

lökunta) 

Jos sisälsi yksittäisiä koulutuksia tai niissä 

tarvittavaa osaamista 

Ajan riittämättömyys töiden tekemiseen tai 

tuloksiin pääsyyn 

Jos sisälsi ilmaisuja ajanpuutteesta, kiireestä 

tai työajan riittämättömyydestä 

Kaluston ja tilojen riittämättömyys Jos sisälsi ilmaisuja kaluston ja tilojen riittä-

mättömyydestä 

Muut huomiot Sisältö, joka piti sisällään huomioita, jotka 

eivät liittyneet tutkittavaan ilmiöön. Sisältö, 

jossa haluttiin vain haukkua koulutusuudis-

tusta. Sisältö, jossa ei kyetty eläytymään. 

 

Seuraavaksi alapuolella on esimerkkinä suora lainaus yhdestä vastauksesta, jonka perusteella 

taulukkoon 2 on tehty tulkinta vastauksen pääsisällöstä. Taulukossa 2 on myös oikeanpuolei-

seen sarakkeeseen liitetty se merkitysyksikkö, johon tulkinta on päätynyt. 

 

Havaitsin pohtiessani asiaa, että K2020 on asettanut perusyksikön johtamiselle 

haasteita koulutuksen suunnittelun kannalta. Tiukka moduulirakenne ei jättänyt 

minulle eikä yksikön henkilöstölle varaa soveltaa, ja jos jokin asia tai moduuli 

piti siirtää, rästimahdollisuuksia ei juuri ollut. (Aineistonkeruu Porin prikaati, 

elokuu 2021) 

 

Taulukko 2. Tulkinnan perustuminen merkitysyksikköön 
 

Tulkinta Merkitysyksikkö 

Koulutusuudistus aiheuttanut haastei-

ta johtamiselle 

Johtamiseen negatiivisesti vaikuttaneet asiat 

Tiukan moduulirakenteen vaikutus Koulutusuudistuksen mukanaan tuoma vaikeuttava 

/ turhaksi koettu osa-alue (Yleinen) 

Soveltamisen mahdollisuutta ei ole 

 

Koulutusuudistuksen mukanaan tuoma vaikeuttava 

/ turhaksi koettu osa-alue (Yleinen) 

Koulutusuudistuksessa aiheiden räs-

timinen on hankalaa 

Koulutusuudistuksen mukanaan tuoma vaikeuttava 

/ turhaksi koettu osa-alue (Yleinen) 
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Huomionarvoista analyysissä on se, että esimerkissä on vain kaksi virkettä. Kun vastauksena 

oli esimerkiksi 60 virkkeen vastaus, jossa ilmeni mahdollista toistoa ja samaa tarkoittavia asi-

oita, tehtiin tulkintoja siitä, mitä vastaaja on vastauksellaan tarkoittanut. Asiat, jotka toistivat 

itseään, tulkittiin vain kerran. 

 

Kolmannessa vaiheessa merkitysyksiköt kategorisoitiin etsimällä, lajittelemalla ja ryhmitte-

lemällä merkitysyksiköiden perusteella. Merkitysyksiköiden pohjalta luotiin ensimmäisen 

tason kategoriat. Martonin (1994) mukaan jokaiselle kategorialle tulee löytää selvät rajat sekä 

selkeät eroavaisuudet. Kategorioiden tulee siten pitää sisällään omat erityispiirteensä. Tätä on 

hyvä selventää suorien lainausten avulla. (Marton 1994; Huusko & Paloniemi 2006, 168.) 

Alla oleva taulukko 3 kuvaa tutkimuksessa tapahtunutta ensimmäisen tason kategorioiden 

muodostumista. 

 

Taulukko 3. Tutkimuksen ensimmäisen tason kategorioiden muodostuminen 
 

1. TASON KATEGORIA EHDOT 

Koulutusuudistuksen hyvät puolet (yleinen) Sisältö, joka nosti esille koulutusuudistuksen 

hyviä puolia 

Koulutusuudistuksen huonot puolet (ylei-

nen) 

Sisältö, joka nosti esille koulutusuudistuksen 

huonoja puolia 

Johtamista helpottaneet asiat Sisältö, jonka mukaan johtaminen on helpot-

tunut koulutusuudistuksen myötä 

Johtamista vaikeuttaneet asiat Sisältö, jonka mukaan johtaminen on vaikeu-

tunut koulutusuudistuksen myötä 

Varusmiesten osaaminen / osaamattomuus Sisältö, jossa tuotiin esille varusmiesten 

osaaminen ja osaamattomuus 

Henkilökunnan osaaminen / osaamattomuus Sisältö, jossa tuotiin esille henkilökunnan 

osaaminen ja osaamattomuus 

Aikaa ei ole Sisältö, jossa tuotiin esiin, että aikaa ei ole 

Materiaalia ei ole Sisältö, jossa tuotiin esiin, että materiaalia ei 

ole 

PVMoodle Sisältö, jossa tuotiin esille PVMoodle resurs-

sina 

Muut huomiot  
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Ensimmäisen tason kategoriat muistuttavat merkitysyksiköitä, mutta tällä pyritään tuomaan 

kategoriat helpommin ymmärrettäväksi. Tämä pakotti analysoimaan merkitysyksiköitä eikä 

puhtaasti enää niiden sisältämää aineistoa. Samalla tässä vaiheessa oli tulkittava tutkimusky-

symyksiä ja poistettava vielä joukosta sellaista, joka ei liity konkreettisesti tutkittavaan ilmi-

öön. Tällaisia asioita olivat esimerkiksi koulutusuudistukseen kohdistuneet kehitysehdotukset. 

Täten muodostuneet kategoriat painottuivat koulutusuudistukseen ja siitä seuranneisiin vai-

kuttaviin tekijöihin, johtamiseen vaikuttaviin tekijöihin, osaamiseen vaikuttaviin tekijöihin ja 

resursseihin vaikuttaviin tekijöihin. 

 

Neljännessä vaiheessa tarkoituksena oli yhdistää ensimmäisen tason kategoriat kuvaskatego-

rioiksi. Kuvauskategoriat on tuotava ilmi abstraktimmalla tasolla, josta ilmenee jo käsitysten 

ja kokemusten ominaispiirteet sekä keskeiset merkitykset. Kuvauskategorioiden erojen on 

oltava niin selviä, ettei niitä voi sekoittaa samanlaisuuden omaisella merkityksellä toisiinsa. 

(Niikko 2003, 36–37.) Tässä vaiheessa oli mahdollista hyödyntää teorialuvussa muodostettuja 

”johtamiseen vaikuttavia tekijöitä”. Alla oleva kuvio kuvaa yllä olevien kategorioiden yhdis-

tymistä abstrakteihin kategorioihin.  

 

 

Kuvio 7. Tutkimuksen abstraktimpien tasojen muodostuminen 
 

Viimeisessä vaiheessa kuvauskategorioiden pohjalta luotiin jokaisen kehyskertomuksen tu-

losavaruus. Tulosavaruudet esitellään seuraavassa luvussa aineistoittain.  

 

Laadullinen tutkimus mielletään usein empiiriseksi tutkimukseksi, jossa tutkija pyrkii mah-

dollisimman tarkasti argumentoimaan käyttämäänsä keräämis- ja analyysimetodia. Tämä luo 

myös uskottavuutta tutkimuksessa tulosten osalta. Empiirisessä tutkimuksessa tutkija kuvaa 
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tapaa, jolla analyysitavassa tarkastellaan havaintoaineistoa. Tämän seurauksena laadullisessa 

tutkimuksessa tutkija käyttää analyysin tukena suoria lainauksia alkuperäisestä aineistostaan. 

Tällä tutkija yrittää välittää lukijalle teoreettista yhteyttä aineiston osalta. Toisaalta voidaan 

myös nähdä, että analyysi sekä suora lainaus lisäävät argumentoinnin luotettavuutta. Suoria 

lainauksia käytettäessä tutkijan on perusteltava käyttämänsä lainaus joko ennen tai jälkeen 

lainattua asiaa. (Tuomi & Sarajärvi 2017, 26–28.) 

 

Fenomenografisessa tutkimuksessa tulosten esitteleminen pyritään tekemään arkikielellä, jotta 

vastaajien tuomat kokemukset ja käsitykset pysyisivät sensitiivisesti semanttisella tasolla. 

Tällöin tuloksiin tuodaan suoria lainauksia, autenttisia ilmauksia, jotka on liitetty analyysiin. 

Tämä myös helpottaa lukijaa ymmärtämään, miten analyysi on tapahtunut ja miten tutkija on 

asiaa perustellut. Fenomenografian osalta ei punnita tulosten absoluuttista totuutta. (Niikko 

2003, 39.) Eläytymismenetelmällisen aineiston käsittelyssä suorien aineistositaattien käytössä 

voidaan käyttää tai olla käyttämättä tunnisteita. Tunnisteiden avulla pystytään turvaamaan 

vastaajien anonymiteetti (Nikanto & Eskola 2018, 395). Tässä tutkimuksessa tunnisteita ei ole 

käytetty sitaattien kohdalla johtuen siitä, että eläytymismenetelmällinen aineisto on pieni ja 

vastaajien jäljitettävyys saattaisi siten olla mahdollista. Sen lisäksi yhdistelemällä samat vas-

taajanumerot voi olla mahdollista muodostaa vastaus kokonaisuudessaan, ja tällöin vastaaja 

on jäljitettävissä. Yksi syy on myös se, että vastaajat eivät ole missään vaiheessa käyttäneet 

omaa nimeään vastauksissaan, joten nimeä ei tarvitse korvata tunnisteella. Täten kaikkien 

suorien lainausten perään on lisätty aihetunniste siitä, että kyseessä oli aineistonkeruu sekä 

missä ja milloin se toteutettiin. 
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5. TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tulosluvun alaluvuissa on esitelty kolmen kehyskertomuksen tulosavaruudet. Tulosavaruudet 

on kuvattu esiin nousseilla abstraktimmilla tekijöillä. Tämän lisäksi tuloksia on tarkasteltu 

ensimmäisen tason kategorioita hyödyntäen. Kontekstina oli ensimmäisessä koulutusuudistus, 

toisessa vanha koulutusjärjestelmä ja kolmannessa koulutusosasto. Abstraktimmat tasot muo-

toituivat kolmessa kehyskertomuksessa resursseihin, johtamiseen suoranaisesti vaikuttaviin 

tekijöihin, sotilaiden ammattitaitoon ja koulutusjärjestelmiin. Huomionarvoisena voidaan pi-

tää jo sitä, että koulutusosaston käsitysten mukaan resurssit eivät nousseet vastauksissa esille.  

 

Tulosten osalta on punnittava käsityksiä, kokemuksia ja niiden välistä yhteistä arvoa. Se voi 

tapahtua horisontaalisesti, vertikaalisesti tai hierarkkisesti. Tässä tutkimuksessa se tapahtui 

horisontaalisesti, joka tarkoittaa sitä, että kaikki kuvauskategoriat olivat yhtä tärkeitä. (Niikko 

2003, 38.) Jokaisen abstraktimman tason osalta tulokset käydään läpi samassa järjestyksessä, 

vaikka järjestyksellä ei ole väliä, koska kaikki tasot liittyvät jollain tavalla toisiinsa. Tämä 

tuodaan tarkemmin ilmi vielä tulosten yhteenvedossa, jossa tarkastellaan tutkimustulosten 

jäsentämistä suhteessa tutkimuskysymyksiin ja mietitään tulosavaruuksien eroja ja yhteneväi-

syyksiä. 

 

Toisen kehyskertomuksen pohjalta muodostuneiden tulosten osalta on syytä todeta, että vas-

taajien oli vaikea eläytyä siihen, että heidän oli ajateltava asioita vanhan koulutusjärjestelmän 

näkökulmasta. Jokainen vastaaja onnistui tässä osittain, mutta vastausten kohdalla jouduttiin 

kuitenkin tekemään tulkintoja. Jos vastaaja esimerkiksi kertoi koulutusuudistuksen aiheutta-

masta kiireestä, mutta ei maininnut vanhassa koulutusjärjestelmässä olleen enemmän aikaa, 

tehtiin tällaisessa tapauksessa tulkinta käänteisesti ajateltuna. Tämä tästä syystä, että tuloksis-

sa haluttiin käsitellä nimenomaan vanhaa koulutusjärjestelmää  

5.1.  Koulutusuudistukseen liittyvät käsitykset 

Ensimmäisen kehyskertomuksen osalta seuraavalla sivulla on esitelty aineiston pohjalta koos-

tettu tulosavaruus (kuvio 8), jonka perusteella on avattu saadut tulokset.  
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Koulutusjärjestelmä 

Aloitetaan koulutusjärjestelmästä, joka vaikuttaa kaikkiin muihin kategorioihin. On syytä 

huomata, että koulutusjärjestelmä on suurin kokonaisuus. Se ei kuitenkaan itsessään ollut tut-

kittava ilmiö vaan sen sisältö. Vastaajista jokainen nosti esille koulutusuudistuksen itsessään 

vaikuttavan perusyksikön toimintaan ja johtamiseen. Yksi vastaajista totesi esimerkiksi koulu-

tusuudistuksen vaikuttavan suoraan yksikön päällikön johtamiseen: 

 

K2020 kurssimuotoisuus helpotti yksikön päällikön johtamista alokasjaksolla 

(Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 1, elokuu 2021) 

 

Koulutusuudistuksen hyvänä puolena vastaajat pitivät kurssimuotoisuutta, joka selkeyttää ja 

helpottaa suunnittelua. Myös kurssimuotoisuuden mukanaan tuomat selkeät tavoitteet nähtiin 

hyvänä asiana. Kurssimuotoisuus mahdollisti myös selkeän ja helpon tavan jakaa vastuuta 

kouluttajille. Eräs vastaaja totesi hyvistä puolista seuraavalla tavalla: 

 

Koulutus 2020 - järjestelmän tuoma kurssimuotoisuus toi alokasjaksoon selkeän 

rakenteen ja katsomatta viikko-ohjelmaa tiesi mitä kullakin viikolla tapahtui ja 

koulutettiin alokkaille. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 1, elokuu 

2021) 

 

Osa vastaajista nosti esille myös koulutusuudistuksen hyvänä puolena valmiit viikko-

ohjelmapohjat, joten suunnittelusta jäävä aika voidaan käyttää johonkin yksityiskohtaisem-

paan. Tästä asiasta eräs vastaaja totesi seuraavanlaisesti: 

 

Lisäksi alokkaiden koulutuksen ja läpiviennin sunnitelevalla koulutusupseerilla 

on helpompi työ ja valmiit pohjat viikko-ohjelmille. Tällöin hänellä riitti energia 

Kuvio 8. Ensimmäisen kehyskertomuksen tulosavaruus 
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miettiä yksityiskohtaisemmin henkilöstön käyttöä ja koulutuskokonaisuuksia. 

(Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 1, elokuu 2021) 

 

Vastaajat toivat toisaalta myös esille kokemuksiaan ja käsityksiään siitä, mikä koulutusuudis-

tuksessa on ollut heidän mielestä huonoa. Valtaosa vastaajista oli sitä mieltä, että pyörä on 

keksitty uudelleen, mutta pyörästä on tehty liian monimutkainen tai pyörässä on joitakin viko-

ja. Eräs vastaaja nosti asian esille seuraavalla tavalla: 

 

Merkittävin muutos toiminnassa on, että nyt pitäisi ajaa polkupyörällä ns. ylä-

ketju kireällä vaikka kumit ovat tyhjänä! (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehys-

kertomus 1, elokuu 2021) 

 

Suurin osa vastaajista piti alokasjaksolla tapahtuvien valintojen tekemistä huonoimpana omi-

naisuutena koulutusuudistukseen liittyen. Etenkin valintojen jakautuminen kahteen vaihee-

seen on lähes mahdotonta. Eräät vastaajat kokivat asian siten, että valinnat tulee tehdä jo en-

simmäisellä kerralla, ja kertoivat asiasta suoraan: 

 

Valintojen tekeminenkin on mennyt nykyään aika mielenkiintoiseksi. Koulutus-

haaravalintoja tehdessä pitäisi varmistua siitä, että sitä johtajapotentiaalia on 

riittävästi jokaiseen koulutushaaraan. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehysker-

tomus 1, elokuu 2021) 

 

Esimerkiksi valinnat tehdään kokonaan 1. valintojen yhteydessä. Muuta järke-

vää mahdollisuutta ei yksinkertaisesti vain ole. (Aineistonkeruu Porin prikaati, 

kehyskertomus 1, elokuu 2021) 

 

Tämän lisäksi vastaajat harmittelivat sitä, että mikäli varusmies ei ole koulutuksessa paikalla, 

on kyseisen koulutuksen korvaaminen myöhemmin haastavaa. Osittain kaivattiin myös lisää 

aikaa kertauskoulutuksiin, koska koulutuskokonaisuudet ovat ajoittain todella haastavia. Alla 

muutaman vastaajan kirjoittamat käsitykset asiasta: 

 

…jos jokin asia tai moduuli piti siirtää, rästimahdollisuuksia ei juuri ollut. Joi-

denkin varusmiesten poissaolot moduuleista aiheuttivat paljon rästejä, joiden 

tekeminen oli haastellista, ja aiheutti suunnittelupainetta. (Aineistonkeruu Porin 

prikaati, kehyskertomus 1, elokuu 2021) 
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Paljon on taas jouduttu menemään kertaopettamisella ja yhdellä rastikoulutuk-

sella. Asioiden kertaamiseen ei juurikaan ole aikaa ollut, puhumattakaan sitten 

rästisuoritteista… …Sen rästikoulutuksen sisällönkin sanelee usein vielä torstai-

iltapäivän koulutukset ja niistä poissaolot, joten kovin hyvälle ennakkosuunnitte-

lullekaan ei jää paljoa aikaa. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 1, 

elokuu 2021) 

 

Resurssit 

Ensimmäisen tason kategorioiden osalta vastaajilla oli varsin negatiiviset käsitykset resurssien 

suhteen. Lähes kaikki vastanneista nostivat esille nykyisen jatkuvan kiireen tunteen. Eräs vas-

taaja piti koulutusuudistusta hyvänä, mutta suurimmaksi ongelmaksi muodostui koulutusuu-

distuksen myötä tullut kovempi kiire, mistä vastaaja toteaa seuraavanlaisesti: 

 

Hyvienkin asioiden lisäksi K2020 - koulutusjärjestelmä toi mukanaan koulutus-

kausijaksottelun muutoksen myötä entistä kovemman kiireen. 

 

Vastauksissa tuotiin ilmi, ettei aika riitä koulutettavien asioiden kouluttamiseen tai että henki-

lökunnan työajat eivät riitä. Tämän lisäksi pitäisi vielä riittää kalustoa koulutuksiin. Yksi vas-

taajista kiteytti päällikön murheen resurssien riittämättömyydestä seuraavalla tavalla: 

 

Seuraavana päivänä koulutusupseeri tulee ylityöesityksen kanssa toimistoon 

koska, koulutuksen rakentaminen järkevästi vaatii tolkuttomasti aikaa. Kysyn 

miksi näin, niin vastaus muotoutuu kysymykseksi jotenkin näin, "Kuinka pystyn 

kouluttamaan neljälle alokasjaokselle perusteet asekäsittelystä ja yksittäisen 

taistelijan toiminnasta taistelukentällä saman aikaisesti, jotta voimme siirtyä 

toiminnalliseen harjoitteluun? Täsmennyksenä kouluttaja- ja kalustoresurssin 

riittämättömyys. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 1, elokuu 2021) 

 

Osa vastaajista näki yhteisten resurssien käytön haasteena. Esimerkiksi PVMoodlen käyttö 

koettiin resurssina, mutta ongelmaksi muodostui sen kapasiteetin riittämättömyys, jos kaikki 

käyttivät PVMoodela samanaikaisesti. Eräs vastaaja harmitteli asiaa:  

 

Varuskuntaverkkojen, PVMOODLE:n ja ties minkä kapasiteetti on niin rajalli-

nen, ettei PVMOODLE:n käyttö ole mahdollista suunniteltuna ajankohtana, mi-

käli muutkin yksiköt tekevät alokaskyselyitä samaan aikaan. (Aineistonkeruu 

Porin prikaati, kehyskertomus 1, elokuu 2021) 
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Johtamiseen suoranaisesti vaikuttavat asiat 

Ensimmäisen tason kategorioina olivat johtamista helpottavat ja vaikeuttavat tekijät. Osa vas-

taajista koki, ettei koulutusuudistus rajoita yksikön toimintaa silloin, kun yksikkö on tietoinen, 

mitä koulutusuudistuksella haettiin ja miten sitä tulisi toteuttaa. Eräs vastaajista kuitenkin 

myöntää koulutusuudistuksen rajoittavan johtamista, mikäli asiaa ei kunnolla tunne. Eräs vas-

taaja kiteytti asian seuraavalla tavalla: 

 

Rajoittiko K2020 johtamistani? Minun tapauksessani ei, sillä olin itse kokoajan 

ns. "loopissa" koulutusjärjestelmän käyttöönotossa ja tiesin periaatteet K2020 -

koulutusjärjestelmästä. Jos en olisi ollut perillä asioista, olisi varmasti tämä 

järjestelmä rajoittanut johtamistani. Jos en olisi tiennyt mitä tällä haetaan, oli-

sin varmaan vetäytynyt toimistooni. Toki yksikköämme sitoo hieman K2020 vii-

tekehys, mutta kuten aiemmin jo pähkäilin, meillä vaikutus tälle on pieni sillä to-

teutimme "oman näköisemme" alokasjakson. (Aineistonkeruu Porin prikaati, ke-

hyskertomus 1, elokuu 2021) 

 

Koulutusuudistuksen myötä johtaminen helpottui sen myötä, kun alokasjakso muotoutui tu-

tummaksi ja yksikössä oleva henkilökunta oli kokenut aikaisempien erien kohdalla jo alokas-

jakson. Eräs vastaajista näki johtamisen jopa erittäin helppona: 

 

Alokasjakson johtaminen on erittäin helppoa, silloin kun suuri osa kouluttajis-

ta/joukkueiden johtajista on ollut mukana K2020 koulutuksessa jo edeltävällä 

saapumiserällä. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 1, elokuu 2021) 

 

Osa vastaajista toi esille alkuvastustuksen yksiköissä koulutusuudistuksen osalta, mutta mitä 

enemmän alokasjaksoa on toteutettu, sitä enemmän myös alussa vastustaneet ovat nähneet 

koulutusuudistuksen positiivisesti johtamiseen vaikuttavana tekijänä. Yksi vastaajista totesi 

seuraavanlaisesti: 

 

Alkuvastustuksen jälkeen kokeneetkin kouluttajat ovat todenneet että kurssimuo-

toisen koulutuksen suunnittelu ja aikautus on joustavampaa ja tätä kautta joh-

taminen helpottuu. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 1, elokuu 

2021) 

 

Eräs vastaaja oli mielissään siitä, että koulutusuudistus on tuonut mukanaan myös uusia joh-

tamismahdollisuuksia: 
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K2020 antaa ohessa tuotettujen välineiden (esimerkiksi MOODLE) avulla uusia 

johtamismahdollisuuksia (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 1, elo-

kuu 2021) 

 

Valtaosa vastaajista oli kuitenkin vielä tämänhetkisten kokemusten ja käsitysten myötä sitä 

mieltä, että koulutusuudistus rajaa selkeästi heidän toiminnanvapauksiaan johtamisen suhteen. 

Etenkin vastaajat olivat harmissaan siitä, ettei nykyinen alokasjakso jätä tehtävätaktiikalle 

tilaa. Osa vastauksista osoittaa pienimuotoista tyytymättömyyttä: 

 

K2020 ei itsessään anna minulle johtamismahdollisuuksia. Päin vastoin, se sitoo 

käsiäni enemmän kuin ennen. Kaikilla koulutuskorteilla, -suunnitelmilla, tunti-

kehyksillä ja tavoitteilla ollaan päästy tilanteeseen, jossa sotilaspedagogiikka on 

unohtanut "tehtävätaktiikan" täysin. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehysker-

tomus 1, elokuu 2021) 

 

…olin harmissani tehtävätaktiikan puuttumisesta tässä asiassa, koska jouduin 

rajoittamaan nousujohteista ja soveltavaa koulutusta K2020 tiukkojen rajoitus-

ten puitteissa (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 1, elokuu 2021) 

 

…mutta tehtävätaktiikan poissaolon hinnalla, joka sotii suomalaisen sotilaan 

arvomaailmaa vastaan. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 1, elokuu 

2021) 

 

Sotilaiden ammattitaito 

Sotilaiden ammattitaidon osalta vastaajat nostivat esille henkilökunnan ja varusmiesten osaa-

misen, jotka muotoutuivat ensimmäisen tason kategorioiksi. Vastaajien osalta esille nousi 

pääasiassa varusmiesten osaamattomuus koulutusten jälkeen. Syynä tähän eivät olleet varus-

miehet, vaan se, että koulutukseen varattu aika ei yksinkertaisesti riittänyt siihen, että koulu-

tusaihe osattaisi kunnolla. Esimerkiksi yksi vastaajista toteaa seuraavanlaisesti: 

 

K2020:n lopputuloksena kaikkea osataan vähän, mutta ei mitään hyvin. (Aineis-

tonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 1, elokuu 2021) 

 

Sen lisäksi eräs vastaajista koki varusmiesjohtajien käytön olevan haastavaa, koska osa koulu-

tuksista koettiin niin vaikeiksi, ettei varusmiesjohtaja kykene sitä kouluttamaan.  
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Varusmiesjohtajien johtajakoulutus jäi vaillinaiseksi, monien koulutussisältöjen 

osalta ne olivat sen verran haasteellisia, että varusmiesjohtajat eivät kyenneet 

koulutuksia toteuttamaan. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 1, elo-

kuu 2021) 

 

Toisaalta osa vastaajista koki henkilökunnankin osaamisen kehittyvän, kun koulutusuudistus-

ta on toteutettu pidemmän aikaa. Tällöin ammattitaidon jakaminen myös varusmiehille hel-

pottuu ja kehittyy. Eräs vastaajista pitää tärkeänä, että tulevaisuudessa osaaminen on sillä ta-

solla, että moduulien ja kurssien paikkaa voi vaihtaa kivuttomasti: 

 

K2020 saatiin toimimaan tällä erällä tehokkaamin kuin aikaisempina erinä. Tä-

tä helpotti se, että koulutuksien vetäjiä ja kouluttajia ei tarvinnut enää perehdyt-

tää kaikkiin tuleviin koulutuksiin. Johtamisen kannalta on selkeää, että koulu-

tamme joka erälle samat asiat suurinpiirtein samassa järjestyksessä, jolloin 

parhaimmassa tapauksessa voidaan vaihtaa vain viikkojen paikkaa ja koulutus 

on valmis. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 1, elokuu 2021) 

5.2.  Vanhaan koulutusjärjestelmään liittyvät käsitykset 

Alapuolella on esitelty toisen kehyskertomuksen pohjalta aineistosta koostettu tulosavaruus 

(kuvio 9), jonka perusteella on avattu saadut tulokset. Ensimmäisen tason kategoriat muotou-

tuivat samanlaisiksi kuin ensimmäisen kehyskertomuksen kohdalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutusjärjestelmä 

Koulutusjärjestelmän osalta vastaajat korostivat vastauksissaan koulutusuudistuksen huonoja 

puolia, ja rivien välistä oli luettavissa, että vanha koulutusjärjestelmä on täten tietyissä asiois-

sa ollut parempi. Suoranaisia kehuja vanha koulutusjärjestelmä sai siitä, että vanha P-kausi oli 

Kuvio 9. Toisen kehyskertomuksen tulosavaruus 
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selkeä kokonaisuus ja siinä punainen lanka säilyi koko peruskoulutuskauden ajan. Eräs vas-

taaja nosti vastauksessaan asian esille seuraavanlaisesti: 

 

Ennen oli P-kausi selvä kokonaisuus joka meni rauhassa näppärästi läpi. 

…eikä selkeää punaista lankaa synny samalla tavalla kuin ennen. (Aineistonke-

ruu Porin prikaati, kehyskertomus 2, elokuu 2021) 

 

Vastaajat näkivät ehdottomana vahvuutena sen, että perusyksikkö pääsi toteuttamaan itseään 

vapaammin ja perusyksikön päällikkö oli se, joka määritteli mitä ja miten tehdään. Eräät vas-

taajat totesivat näin: 

  

Yksikkö pääsi toteuttamaan itse itseään vapaasti ja päällikön in-put oli isossa 

roolissa. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 2, elokuu 2021) 

 

Valinnat suoritettiin kukin omalla aikataululla ja helpommin jäi tiettyjä koko-

naisuuksia kouluttamatta, (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 2, elo-

kuu 2021) 

 

Vastaajat kokivat myös, että vanhassa koulutusjärjestelmässä saatiin toteutettua myös nousu-

johteinen kokonaisuus. Yksi vastaajista kirjoitti seuraavalla tavalla: 

 

Peruskoulutuskauden suurin erinomaisuus oli sen mahdollistama nousujohtei-

suus kaikin tavoin. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 2, elokuu 

2021) 

 

Toisaalta vastaajat nostivat esille vanhan koulutusjärjestelmän kohdalla myös sen, että perus-

yksiköt tekivät eri aikaan valinnat eikä koskaan ollut varmuutta siitä, onko jokaiselle varus-

miehelle koulutettu samat asiat vai jätetty jotain kouluttamatta. Eräs vastaaja nosti asian esille 

seuraavalla tavalla: 

 

Valinnat suoritettiin kukin omalla aikataululla ja helpommin jäi tiettyjä koko-

naisuuksia kouluttamatta (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 2, elo-

kuu 2021) 
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Sotilaiden ammattitaito 

Tämän osa-alueen kokonaisuus on selvästi riippuvainen toisesta kategoriasta, jossa käsitellään 

resursseja. Varusmiesten osaamisesta puhuneista vastaajista valtaosa ajatteli, että vanhan kou-

lutusjärjestelmän kohdalla osaamista ja ammattitaitoa oli helpompi syventää, koska toisto- ja 

kertauskoulutuksille oli enemmän aikaa:  

 

Vanhalla P-kaudella taas aikaa oli enemmän kertaus kouluttaa ja paikata ha-

vaittuja osaamispuutteita. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 2, elo-

kuu 2021) 

 

Lisäksi vastaajat nostivat esille henkilökunnan osaamisen koulutusaiheisiin liittyen. Tämä 

korostui nimenomaan vastauksissa, joissa puhuttiin koulutusuudistuksen tuomasta ammatti-

taidon vähyydestä uusiin koulutettaviin asioihin nähden. Etenkin yhden vastaajan kohdalla 

korostui nykymuotoisten uudistusten puuttuminen vanhasta koulutusjärjestelmästä: 

 

Aikoinaan 10-15 vuotta sitten peruskoulutuskauteen ei sisältynyt virtuaalikoulu-

tusympäristön mukainen koulutus, sisäampumasimulaattorilla toteutettu koulu-

tusosuus, PVMoodlen käyttö monin eri tavoin… (Aineistonkeruu Porin prikaati, 

kehyskertomus 2, elokuu 2021) 

 

Osa vastaajista korosti sitä, että peruskoulutuskaudella tulee kouluttaa sotilaan perustaidot, 

minkä perusteella taistelijat saadaan oikeisiin tehtäviin. Rivien välistä oli luettavissa, että vas-

taajat totesivat vanhassa koulutusjärjestelmässä aiheiden olleen helpompia. Eräs vastaaja nosti 

esille asian seuraavalla tavalla: 

 

…kiire ei ollut sillon P-kaudella se kaikkein leimaavin tekijä yksikössä ja siinä-

kin järjestelmässä saatiin ihan yhtä hyvin ellei jopa paremmin koulutettua mie-

hiä ja naisia oikeisiin tehtäviin… (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 

2, elokuu 2021) 

 

Resurssit 

Resurssien osalta ensimmäisen tason kategoriat erosivat osittain ensimmäiseen kehyskerto-

mukseen liittyen. Suurimmat erot olivat se, etteivät vastaajat tuoneet ilmi resurssien osalta 

kalustoa eivätkä tilapulaa, sekä se, että aikaa oli enemmän. Näin ollen ensimmäisen tason 

kategoriat näyttäytyivät positiivisina asioina, kun taas ensimmäisen kehyskertomuksen koh-

dalla resurssit nähtiin pääasiassa negatiivisina. 
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Kuten aikaisemmassa kategoriassa mainittiin, suurin osaamiseen vaikuttava tekijä oli käytössä 

oleva aika. Eräs vastaaja esimerkiksi nosti esille ajankäytön merkityksen perusasioiden osaa-

misessa seuraavalla tavalla: 

 

Peruskoulutuskausi, jossa lomalle lähdettiin toisen palvelusviikon viikonloppu-

na, mahdollisti vielä ihan hyvin sen, että kaikki luonnollisestikin alussa opetet-

tavat asiat ja oppitunnit kyettiin jakamaan inhimillisesti vajaan kahden viikon 

sisään. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 2, elokuu 2021) 

 

Vastaajien osalta jokainen nosti vastauksissaan jollain tavalla esille ajankäytön hallinnan joko 

siten, että ennen ei ollut kiirettä, tai niin, että ennen sai suunnitella itse ajankäytön koulutuk-

siin. Eräät vastaajat nostivat asian esille vertaillen uutta vanhaan: 

 

Mielestäni alokasjakso, verrattuna P-kauteen, on kiireinen ja täynnä koulutetta-

vaa asiaa (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 2, elokuu 2021) 

 

Vanha P-kausi antoi myös ajallisen vapauden ja kiireen tuntu ei ollut niin voi-

makas. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 2, elokuu 2021) 

 

Toisaalta vastaajat näkivät myös huonona puolena käytössä olemattomat yhteiset resurssit, 

jotka koulutusuudistus on tuonut mukanaan. Eräs vastaaja nimenomaan harmitteli, että van-

hassa koulutusjärjestelmässä ei ollut valmiita koulutuskortteja: 

 

Ongelmaksi vanhassa järjestelmässä muodostui vaihteleva osaaminen ja val-

miiden koulutuskorttien puute (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 2, 

elokuu 2021) 

 

Johtamiseen suoranaisesti vaikuttavat tekijät 

Johtamiseen vaikuttaneet tekijät olivat selvästi eniten käsitelty asia vastauksissa. Valtaosa 

vastaajista koki, että vanhassa koulutusjärjestelmässä toiminnanvapaus helpotti kaikkea pe-

rusyksikön toimintaa. Tämän lisäksi vanhassa koulutusjärjestelmässä tehtävätaktiikka mah-

dollistui selkeämmin kuin koulutusuudistuksessa. Eräät vastaajat nostivat asiat esille seuraa-

valla tavalla: 
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Vapaus valita mitä / miten koulutetaan oli suurempi ja johtaminen sekä koulut-

taminen pystyi suoraan kohdistumaan oman sodanajan joukon kouluttamiseen. 

(Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 2, elokuu 2021) 

 

Vanhan muotoisella P-kaudella johtaminen oli selvästi selkeämpää ja vanhat 

kokonaisuudet olivat paremmin yksikön johdon / koulutusupseerin hallinnassa. 

(Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 2, elokuu 2021) 

 

Osa vastaajista koki, että vanhassa koulutusjärjestelmässä johtaminen oli helpompaa, koska 

perusyksiköille ei asetettu niin tiukkoja raameja koulutusten ja kokonaisuuden osalta. Eräs 

vastaaja toi asian esille koulutusuudistuksen näkökulman kautta: 

 

K2020 tarjoaa tiukat raamit mitä ja miten pitää kouluttaa. Tämän PITÄISI hel-

pottaa johtamista mutta usein se vain sitoo kädet eikä mahdollista yhtä tehok-

kaasti soveltamista kuin vanhamalli. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehysker-

tomus 2, elokuu 2021) 

 

Eräs vastaaja punnitsi asiaa siten, että johtamiskulttuuri on muuttunut myös koulutusuudistuk-

sen myötä. Ennen on mahdollisesti velvoitettu kiinnittämään johonkin tiettyyn asiaan enem-

män huomiota: 

uskoisin että aiemmin on voinut ja pitänyt keskittyä enemmän varusmieskoulu-

tuksen sisällön ja laadun johtamiseen kun nykyään johtamista vaatii enemmän 

muut järjestelyt. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 2, elokuu 2021) 

5.3.  PORPR:n koulutusosaston käsitys koulutusuudistuksen vaikutuksesta 

perusyksikön johtamiseen 

Alapuolella on esitelty kolmannen kehyskertomuksen osalta aineistosta koostettu tulosavaruus 

(kuvio 10), jonka perusteella on tarkoitus avata saadut tulokset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 10. Ainekirjoituksen tulosavaruus 
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Koulutusuudistus 

Koulutusuudistuksen osalta koulutusosaston vastaukset erosivat toisistaan hyvin paljon. Osa 

painotti koulutusuudistuksen hyviä puolia ja sitä, miten ne voivat helpottaa perusyksikön ar-

kea. Toiset puolestaan kritisoivat koulutusuudistusta, koska tietyt toimenpiteet eivät ole vielä 

kokonaisuudessaan valmiita. Vastaajat osasivat kattavasti kertoa koulutusuudistukseen liitty-

vistä asioista, käytettävistä järjestelmistä ja tavoitteista. Yhden vastaajan osalta on luettavissa, 

että koulutusuudistus on kokonaisuudessaan hyvä kokonaisuus: 

 

K2020, tai nykyään uudistettu koulutus. Se on hyvä uudistus kokonaisuudessaan, 

kurssimuotoisuus antaa ns. vapaat kädet järjestää kurssit haluamallaan tavalla 

(Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 3, elokuu 2021) 

 

Vastaajista osan kohdalla oli myös huomattavissa, että heille on tärkeää, että nykyään he saa-

vat enemmän auttaa perusyksikön arjessa. Toisaalta oli ilo huomata, että jotkut vastaajista 

miettivät asiaa perusyksikön kautta ja ymmärsivät perusyksiköiden kritisoinnin koulutusuu-

distusta kohtaan. Nämä asiat nousivat esille eräiden vastaajien osalta: 

 

Kurssimuotoisuus myös mahdollistaa koulutusresurssien helpomman jakamisen, 

kun voidaan suoraan jakaa tietyt tila ja koulutusvälineet kiinteästi tiettyjen kurs-

sien suorittamiseen. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 3, elokuu 

2021) 

 

Perusyksikön ulkopuolelta on vaikea sanoa, miten yksittäisen koulutustapahtu-

man kulku rakentuu erilailla, kuin ennen kurssimuotoisuutta. Mutta esikunnan 

näkökulmasta on helpompi seurata yksiköiden koulutuksen etenemistä, kun tie-

tää mitä kurssia ne A-jaksolla suorittavat. (Aineistonkeruu Porin prikaati, ke-

hyskertomus 3, elokuu 2021) 

 

Myös koulutusosaston suunnalta koulutusuudistusta kyseenalaistettiin, kuten seuraavasta vas-

tauksesta on huomattavissa:  

 

On ihan perusteltua kritisoida muuttiko uudistus mitään. Jossain määrin muutti, 

mutta muuttuiko mitään konkretiassa on ihan eri asia. (Aineistonkeruu Porin 

prikaati, kehyskertomus 3, elokuu 2021) 
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Sotilaiden osaaminen 

Koulutusosasto näkee, että koulutusuudistus on tuonut mukanaan hetkellisen ammattitaidolli-

sen vajeen. Yhtenä huolena koulutusosastolla on se, että perusyksiköiden luodessa kärkiosaa-

jia osaaminen henkilöityy liikaa ja kärkiosaajan ollessa poissa tai poistuessa perusyksiköstä 

menettää perusyksikkö ammattitaidon kyseisen henkilön mukana. Eräs vastaaja nostaa esille 

osaamisen henkilöitymisen ja sen vaikutukset perusyksikköön:  

 

K2020 mallin mukaisesti, osaamisen on tarkoitus henkilöityä. Perusyksikössä on 

jokaiselle omalle kurssille ja erikoisosaamiselle oma vastuuhenkilönsä. Taas 

täydellisessä maailmassa asiat toimivat, mutta kun henkilöstöä siirtyy uusiin 

tehtäviin, käy operaatiossa, eläköityy, aloittaa virkaurakurssin, nämä erikois-

osaamiset ja -vastuut menevät heidän mukanaan. (Aineistonkeruu Porin prikaa-

ti, kehyskertomus 3, elokuu 2021) 

 

Tämän lisäksi koulutusosastolla henkilöstöresurssit nähdään siitä näkökulmasta, että perusyk-

siköillä ei ole varaa lähettää henkilökuntaansa täydennyskoulutukseen, joka puolestaan vai-

kuttaisi henkilökunnan ammattitaitoon koulutuksiin liittyen. Eräs vastaaja nostaa asian esille 

henkilökunnan osaamiseen liittyen:  

 

Henkilökunnan täydennyskoulutuksen on vaikea pysyä tässä mukana. (Aineis-

tonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 3, elokuu 2021) 

 

Koulutusosastossa nähdään haasteena koulutusuudistuksessa myös se, että nykyään varus-

miehiä ei opita tuntemaan ja valintojen tekeminen perustuu muuhun kuin henkilön tuntemi-

seen. Täten myös varusmiehen ammattitaitoa ei täysin perusyksiköissä pystytä tiedostamaan. 

 

Kouluttajien vähäisen määrän vuoksi haasteeksi muodostuu alokkaiden seuran-

ta ja kirjanpito (SAP arvioinnit, johtajakyvykkyys yms.). Alokkaat vain kulkevat 

kurssilta toiselle, mutta kukaan ei kerkeä henkilökohtaisesti seuraamana alok-

kaan toimintaa ja suorituksia. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 3, 

elokuu 2021) 

 

Koulutusosastolla on kuitenkin luotto tulevaan ja siihen, että koulutusuudistus kehittyy vielä 

ja tuo mukanaan täysin valmiit yhteiset oppimateriaaliresurssit, jotka helpottavat entisestään 

perusyksikön arkea: 
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Mitä enemmän harjoitekortteja ja oppimateriaaleja olisi valmiina, sitä helpompi 

olisi yksiköiden omat viikkonsa(kurssit) pitää. Järjestyksellä ei väliä. (Aineis-

tonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 3, elokuu 2021) 

 

Johtamiseen suoranaisesti vaikuttavat tekijät 

Koulutusosastossa nähdään koulutusuudistuksen vaikuttaneen positiivisesti myös heidän toi-

mintaansa. Koulutusosastossa on helppo muodostaa saapumiseräkäskyt Pääesikunnasta tule-

vien vaatimusten mukaisesti. Tämä puolestaan helpottaa perusyksikön päällikön ja varapäälli-

kön suunnittelua alokasjaksolle. Eräs vastaaja nostaa asian esille sen, miten koulutusuudistus 

on helpottanut koulutusosastoa:  

 

Kyllä nykyään on aika helppoa. Pääesikunnasta tulee valmis rakenne alaspäin. 

Prikaati tietää tämän rakenteen ja suunnittelee yksiköille valmiiksi mikä kurssi 

käydään milloinkin. Ja tähän viitekehykseen varaa ampumaradat ja muut tilat, 

mitä milläkin kurssilla tarvitaan. (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskertomus 

3, elokuu 2021) 

 

Eräs vastaajista nostaa esille koulutusuudistuksen mukanaan tuoman moduulirakenteen, joka 

mahdollistaa perusyksiköille aikataulun mukauttamista: 

 

…mutta kurssimuotoisuus antaa johtamiselle tilaa. Se antaa mahdollisuuden 

mukauttaa kurssien aikatauluja moduuleittain. (Aineistonkeruu Porin prikaati, 

kehyskertomus 3, elokuu 2021) 

 

Toisaalta koulutusosastossa nähdään myös selkeästi, että koulutusuudistus itsessään rajaa 

toiminnanvapauksia sekä tehtävätaktiikkaa ohjaamalla liian tiukasti sitä, miten, missä ja mil-

loin asiat tulee kouluttaa. Toisaalta tätäkin asiaa pohdittaessa on otettava huomioon eri näkö-

kulmat, miten yksi on kokenut toiminnan helpottuneen ja toinen taas kokenut sen häiritsevä-

nä: 

 

K2020 sitoo erittäin paljon perusyksiköiden johtamista, koska soveltamisen va-

raa ei ole entiseen malliin. Perusyksiköille annetaan aikamääreitä mihin men-

nessä tiettyjä suorituksia tulee olla tehtynä, mutta tehtävätaktiikan vastasesti, 

heille annetaan myös menetelmät ja keinot millä suoritukset tulee tehdä. Osa yk-

sikön henkilöstöstä kokee tämän varmasti helpottavan, mutta osa ei. (Aineiston-

keruu Porin prikaati, kehyskertomus 3, elokuu 2021) 
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Koulutusosastolla tiedostetaan osittain myös se, että vaikka kaikki on valmiiksi määritetty 

normeissa ja käskyissä ja täydellisessä tilanteessa suunnittelu voidaan toteuttaa niiden mukai-

sesti, saattaa suunnitelma kuitenkin kaatua mahdollisten pikatilanteiden tullessa vastaan pe-

rusyksikössä: 

 

Alokasjakson suoritteet ja harjoitteet on kirjattu normeihin ja verkko-

oppimisalustoihin, jota pystyy ilman suurempia muutoksia hyötykäyttämään 

suunnittelussa. Haasteita tuottaa, kun asiat eivät mene suunnitellusti ja perusyk-

siköt kohtaavat ongelmia arjessaan (Aineistonkeruu Porin prikaati, kehyskerto-

mus 3, elokuu 2021) 

5.4.  Yhteenveto 

Yhteenvedossa on tarkoitus pureutua siihen, miten vastaajat ovat nähneet keskeisten asiasisäl-

töjen erot. Koulutusosaston vastaukset tukevat ainoastaan koulutusuudistukseen liittyviä asi-

oita, koska he vastasivat vain koulutusuudistukseen liittyen. Tulosavaruuksien abstrakteim-

miksi tekijöiksi muodostuivat kahden ensimmäisen kehyskertomuksen osalta: koulutusjärjes-

telmä, sotilaiden ammattitaito, resurssit ja johtamiseen suoranaisesti vaikuttaneet tekijät. 

Kolmannen kehyskertomuksen kohdalla koulutusosaston käsityksissä resurssit eivät nousseet 

esille. 

 

Kaikkien kolmen kehyskertomusten osalta keskeisiksi havainnoiksi koulutusuudistukseen 

liittyen nousivat: 

o Resurssit 

o Osaamisen keskittäminen 

o Toiminnanvapauden vähentyminen 

o Varusmiesten arviointi ja valintojen tekeminen 

 

Resurssien osalta vastaajat nostivat selvänä erona sen, että koulutusuudistus on tuonut jatku-

van kiireen suorittaa asiat. Vastaajat nostivat myös esille, että aikaa ei ole tarpeeksi koulutuk-

siin tavoitteiden saavuttamiseksi eikä toisaalta työajankaan puolesta. Asioita joudutaan teke-

mään koko ajan kiireellä, ja jos jotain joudutaan jättämään kiireen takia kouluttamatta, seuraa 

sen korvaamisesta jälkikäteen ajallinen ongelma. Sen lisäksi vastaajat nostivat esille kalustol-

lisen sekä tilaongelman. Mikäli muut yksiköt kouluttivat samaa kurssia samanaikaisesti, oli 

hankaluuksia saada kalusto tai samat tilat riittämään kaikille.  
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Havaintojen mukaan vanhassa koulutusjärjestelmässä viikko-ohjelmat toteutettiin viikko ker-

rallaan, jolloin vältyttiin päiväohjelmamuutoksien tekemiseltä, joka taas vaatii aina päällikön 

allekirjoituksen. Toisaalta tämä tapa vähensi koulutuksien valmisteluja, koska kouluttajalla oli 

tiedossaan vain seuraavan viikon vastuut. Tämän osalta vastaajat totesivat, että vanhassa kou-

lutusjärjestelmässä jokainen kouluttaja kykeni kouluttamaan P-kaudella olevat aiheet, kun 

taas koulutusuudistuksen myötä koulutettavan asian saattaa osata ainoastaan kärkiosaaja. 

Koulutusuudistuksen myötä viikko-ohjelmat kyetään tekemään valmiiksi jo koko alokasjak-

son osalta. Kurssimuotoisuuden perusteella päällikkö tai varapäällikkö voi käskeä kurssiko-

konaisuuden jo ennen alokasjaksoa henkilökunnan vastuulle, jolloin valmisteluaikaa koulu-

tuksiin on enemmän. Tältä osin ei kuitenkaan voida tehdä suoranaisia johtopäätöksiä, koska 

käskeminen riippuu jokaisesta päälliköstä ja varapäälliköstä itsestään. 

 

Kaikkien kehyskertomusten perusteella oltiin yhtä mieltä siitä, että koulutusuudistus sitoo 

enemmän päällikön ja varapäällikön toiminnanvapauksia. Useat puhuivat siitä, ettei koulutus-

uudistus mahdollista enää sotilaalle olennaista tehtävätaktiikan noudattamista. Tämän totesi 

selkeästi eräs koulutusosastolta vastannut, joka kiteytti asian seuraavanlaisesti. 

 

Tietystä näkökulmasta ajateltuna, K2020 sitoo erittäin paljon perusyksiköiden 

johtamista, koska soveltamisen varaa ei ole entiseen malliin. Perusyksiköille 

annetaan aikamääreitä mihin mennessä tiettyjä suorituksia tulee olla tehtynä, 

mutta tehtävätaktiikan vastasesti, heille annetaan myös menetelmät ja keinot 

millä suoritukset tulee tehdä. (Aineistonkeruu Porin prikaati, elokuu 2021) 

 

Vanhassa koulutusjärjestelmässä oli käytössä sotilaan perustutkinto, joka toimi mittarina kai-

kelle opetetulle. Perustutkinto auttoi henkilökuntaa arvioinnin ja valintojen tekemisissä. Kou-

lutusuudistus sen sijaan toi mukanaan viikkokokeet, joiden pohjalta yhdessä koulutuksiin 

osallistumisten kanssa muodostuvat pisteet valinnoille. Nyt vastaajat kokivat haastavana myös 

sen, että kuuden viikon aikana ei ehdi oppia tuntemaan joukkueensa varusmiehiä etenkään, 

koska kurssivastuullisena vastaa kaikista yksikön varusmiehistä eikä pelkästään omasta jouk-

kueestaan. Päälliköt ja varapäälliköt totesivat, että valinnat ovat myös haasteellisia sen takia, 

että nykyään valinnat tehdään kahteen kertaan: ensin aselaji ja kuljettajat ja muutamaa viikkoa 

myöhemmin aliupseerikurssille lähtijät. Useat totesivat, että ensimmäisellä kerralla on pakko 

tehdä myös aliupseerikurssivalinnat. 

 

Perusyksiköiden päälliköiden ja varapäälliköiden käsitysten mukaan koulutusuudistus on vai-

kuttanut perusyksikön johtamiseen osittain positiivisesti, mutta pääosin vastaajat olivat sitä 
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mieltä, että koulutusuudistus on vaikuttanut negatiivisesti heidän johtamiseensa. Etenkin toi-

minnanvapauden poistuminen on rajoittanut heidän johtamistaan. Vastaajat kokivat myös 

henkilökunnan osaamisvajeen vaikuttavan heidän jokapäiväiseen johtamiseensa esimerkiksi 

siinä tapauksessa, kun kärkiosaaja on poissa ja osaaminen on henkilöitynyt juuri poissaole-

vaan henkilöön. Vastaajat kokivat myös, että heidän johtamisensa painopiste on muuttunut 

enemmän ihmisten johtamisesta asioiden johtamiseen. Esimerkiksi resurssien varaaminen ja 

pikatilanteiden hoitaminen ovat aiheuttaneet sen, että päälliköt eivät koe enää olevansa läsnä 

yksittäisissä koulutustilanteissa. Myös osa päälliköistä ja varapäälliköistä ajattelee, ettei hei-

dän tarvitse myöskään enää olla niin paljon läsnä, koska kurssi- ja harjoitekortit antavat ta-

voitteet koulutettaviin asioihin. Osaamisen yksilöityminen vaatii perusyksikön päälliköiltä ja 

varapäälliköiltä alaistensa tuntemista sekä alaisiinsa luottamista. Osa päälliköistä ja varapääl-

liköistä kuitenkin pitää muutosta myös hyvänä. Osa pitää siitä, että ei tarvitse sitoutua enää 

niin voimakkaasti yksittäisiin koulutuksiin, vaan riittää, että kurssivastaavilla on ammattitai-

toa vetää kurssikokonaisuus. Osa tuo esille myös koulutusuudistuksen mukanaan tuoman tuen 

esikunnalta, mikä helpottaa perusyksikössä tapahtuvaa koulutusjaksosuunnittelua.  

 

Koulutusosaston käsitysten mukaan koulutusuudistus on helpottanut perusyksiköiden johta-

mista. Tätä puoltaa se, että koulutusosasto näkee itsensä nykyään perusyksikköä helpottavana 

tukena. Koulutusosasto koki erityisesti koulutusrakenteen muutoksen kursseihin ja moduulei-

hin hyvänä, koska nyt perusyksiköillä on huomattavasti helpompi mukauttaa koulutusta pe-

rusyksikön sisällä. Koulutusosaston käsitykset toisaalta painottuivat pitkälti koulutuskokonai-

suuksiin, eikä koulutusosasto pohtinut asioita kovinkaan laajasti perusyksikön näkökulmasta. 

Toisaalta koulutusosasto toi myös esille, että koulutusuudistus rajoittaa yksikön toiminnanva-

pautta, mikä poistaa yksiköiltä mahdollisen tehtävätaktisen toiminnan. Näin ollen voidaan 

todeta, että koulutusosaton käsityksen mukaan koulutusuudistus on vaikuttanut perusyksikön 

päivittäiseen johtamiseen. 
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6. TUTKIMUKSEN TARKASTELU 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten koulutusuudistus on vaikuttanut perusyksikön 

johtamiseen Porin prikaatissa. Tutkimuksessa selvitettiin Porin prikaatin päälliköiden, vara-

päälliköiden sekä koulutusosaston henkilöstön käsityksiä koulutusuudistuksen vaikutuksesta 

perusyksikön johtamiseen. Tämä on ensimmäinen tutkimus, joka on tutkinut koulutusuudis-

tuksen vaikutusta perusyksikön johtamiseen, joten työtä voidaan pitää suuntaa-antavana. 

6.1.  Johtopäätökset 

Kuten tuloksissa tuodaan ilmi, perusyksiköiden päälliköiden ja varapäälliköiden käsitysten 

mukaan koulutusuudistus on rajoittanut perusyksiköiden toiminnanvapauksia ja sitonut tar-

kasti yksikön toimintaa etenkin alokasjaksolla. Tämän lisäksi perusyksiköissä johtaminen 

painottuu etukäteissuunnitteluun, jota ollaan valmiita muuttamaan jopa saman päivän aikana, 

mikäli resursseja ei ole saatavilla. Päälliköt ja varapäälliköt ovat myös siirtyneet syrjään niin 

sanotuista pääkouluttajien rooleista, koska perusyksiköihin on luotu kärkiosaajat. Päälliköiden 

on luotettava, että kärkiosaajilla on tarpeeksi ammattitaitoa kurssin sisältöihin. Koulutusuu-

distus aiheuttaa kokonaisuudessaan ristiriitaisia tunteita: osa näkee asian hyvänä, kun taas osa 

näkee sen huonona.  

 

Koulutusosaston käsitysten perusteella ammattitaito ja osaaminen ovat keskeisimmät yhte-

neväiset tekijät perusyksiköiden päälliköiden ja varapäälliköiden käsitysten kanssa. Koulutus-

osastossa nähdään samoja asioita, jotka vaikuttavat perusyksikön johtamiseen. Koulutusosasto 

ei kuitenkaan nostanut esille, että resurssien kohdalla olisi ongelmia. Tämä voi johtua siitä, 

että koulutusosasto pyrkii omalla toiminnallaan jo jakamaan perusyksiköille käytössä olevat 

resurssit. Tältä osin koulutusuudistus on vaikuttanut myös koulutusosaston toimintaan, jossa 

koulutusosasto on nykyään enemmän tekemisissä perusyksiköiden kanssa tukemalla niitä 

esimerkiksi pääosin valmiilla läpivienneillä alokasjaksoon liittyen. Koulutusosasto näki hyvä-

nä asiana, että he kykenevät paremmin tukemaan perusyksiköitä. 

 

Tutkimuksessa saadut tulokset osoittavat, että saaduilla tuloksilla on yhtenevyyksiä aikai-

semmin tehtyjen johtamiseen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin liittyvien tutkimusten tulosten 

kanssa. Iirola nosti johtopäätöksissään esille, että koulutusuudistuksen myötä päälliköt toimi-

vat pedagogisina johtajina pääpainonaan alaisistaan huolehtiminen (Iirola 2020, 58). Saatujen 

tulosten pohjalta voidaan yhtyä Iirolan tekemiin johtopäätöksiin. Vastaajat nostivat esille, että 

päälliköt ja varapäälliköt pyrkivät mahdollistamaan alaistensa toiminnan esimerkiksi pitämäl-

lä huolen siitä, että alaisilla on tarvittavat resurssit käytössään. Samoin Tikka nosti esiin pe-
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dagogisen johtamisen omissa tuloksissaan. Hänen mukaansa oli nähtävissä, että perusyksikös-

sä päällikön ei tarvinnut olla enää se, joka tietää kaikista asioista, vaan asiantuntijuus ja am-

mattitaito olivat enemmän alaisilla. (Tikka 2015, 43–51.) Tässä tutkimuksessa saadut tulokset 

tukevat täysin Tikan saamia tuloksia. Tätä tukee myös koulutusuudistuksen ajatus siitä, että 

yksiköissä on koulutusuudistuksen myötä kärkiosaajat (Pääesikunta 2020c, 13). Tämän osalta 

myös nähtiin, että päällikkö pystyi myös keskittymään enemmän isompiin asioihin kuin yksit-

täisiin koulutuksiin. Suvanto nosti esille omassa opinnäytetyössään, että perusyksiköiden 

päälliköiden aika menee valtaosin toimistossa rutiinien ja hallinnollisten asioiden hoitamiseen 

ja näin ollen koulutuksen johtamisiin ei jää aikaa. (Suvanto 2011, 73.) Vastauksien perusteella 

tällä ei näyttäisi olevan enää merkitystä. 

 

Ikosen saamissa johtopäätöksissä henkilöstön kehittäminen nähtiin selvänä keinona saavuttaa 

hyviä tuloksia (Ikonen 2014, 75). Cooper & Nirenberg nostivat artikkelissaan esille sen, kuin-

ka tärkeää on luoda alaiselle tarvittavat lähtökohdat, jotta tavoitteisiin olisi mahdollista päästä 

(2012, 6). Tässä tutkimuksessa tuloksista ilmenivät perusyksikön henkilökunnan osaaminen ja 

osaamattomuus. Koulutusuudistuksessa on pyritty siihen, että henkilökunta tuo esille omalle 

esimiehelleen omat osaamistarpeensa (Pääesikunta 2018, 36). Kuten aiemmin nostettiin esille, 

henkilökunnan ammattitaito ja osaaminen olivat vastaajien keskeisin havainto. Salminen nosti 

esille omassa diplomityössään, että päällikön nähtiin toimivan oman henkilökunnan osaami-

sen kehittäjänä. Hänen nähtiin myös olevan se henkilö, joka mahdollistaa henkilökunnan täy-

dennyskoulutuksen. (Salminen 2011, 22.) Jatkossa perusyksiköissä onkin siis mietittävä, mi-

ten jokainen perusyksikössä saa tarvittavan ammattitaidon toimia alokasjaksolla. Toisaalta 

perusyksiköissä tulee myös huomioida se, että Pääesikunnan havaintojen perusteella Pää-

esikunta tulee lisäämään täydennyskoulutuksia Koulutus2020:een liittyen (Pääesikunta 2021c, 

5). Resursoinnin kannalta on tärkeää, että päällikkö tukee ammattitaidon kehittymisessä huo-

mioiden kuitenkin samalla sen, etteivät yksikössä tarvittavat henkilöstöresurssit vaarannu täy-

dennyskoulutuksen aikana. 

 

Aikaisemmissa tutkimuksissa ilmenneistä johtamiseen vaikuttavista tekijöistä kaksi nousi 

esille, jotka eivät vastausten mukaan ole niin merkittäviä tekijöitä. Vähissä määrin vastaajien 

mukaan johtamiseen vaikutti tavoitteellisuus. Joukko-osaston esikunta antaa tulostavoitteet 

perusyksiköille, jotka perustuvat pääesikunnan kirjoittamiin tuloksiin, jotka tulisi saavuttaa 

alokasjaksolla. Näiden osalta päälliköt jalostavat alaisilleen tavoitteet alokasjaksoon liittyen. 

Tämän lisäksi koulutusuudistus antaa jokaiseen koulutettavaan aiheeseen myös omat tavoit-

teet koko moduulin osalta sekä yksittäisen koulutuksen osalta. Tuloksistaan perusyksikkö 

vastaa sekä joukkoyksikön että joukko-osaston esikunnalle. (Maavoimien esikunta 2021, 4; 
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Pääesikunta 2020c, 16). Vastauksista ilmeni, että alokasjakson tavoitteet näyttäytyvät perus-

yksikölle vain siten, että pakolliset koulutukset on koulutettava, jotta alokkaiden valinnat pys-

tytään tekemään. Toisaalta osa koki asian myös niin, että mikäli käsketään kouluttamaan asiat, 

kaikki koulutetaan, vaikka osaaminen kärsisi sen takia. Tällaista vastausta tukee se, että kou-

lutusuudistusta on pyritty toteuttamaan mahdollisimman tarkasti, jotta on saatu havaintoja 

koulutusuudistuksesta. Kyseistä johtamiseen vaikuttavaa tekijää ei pidetty niin merkitykselli-

senä, mitä yleisemmin olisi voinut olettaa.  

 

Vuorovaikutuksellisuus oli toinen keskeinen johtamiseen vaikuttava tekijä, joka ei noussut 

merkittäväksi vastaajien puheissa. Ainoastaan yksittäiset vastaajat kertoivat koulutusuudistuk-

sen vaikuttaneen jollakin tavalla perusyksikön päällikön, varapäällikön ja alaisten väliseen 

vuorovaikutukseen. Aikaisempien tutkimusten kohdalla vuorovaikutus nähdään merkittävänä 

johtamiseen vaikuttavana tekijänä esimiehen ja alaisten välillä (Yukl 2013, 243; Rouhiainen-

Neunhäuserer 2009, 11–12; Cooper & Nirenberg 2012, 5–6; Möttönen 2021, 46–47). Palo-

kangas (2017, 90) tutki omassa opinnäytetyössään PVMoodlen käyttöä modernin perusyksi-

kön johtamisessa. Hän toi esille, että PVMoodlea voisi hyödyntää kantahenkilökunnan ja va-

rusmiesten välisessä vuorovaikutuksessa. Vielä tässä vaiheessa perusyksikön päälliköt ja va-

rapäälliköt eivät koe, että PVMoodlen avulla vuorovaikutus olisi lisääntynyt perusyksikössä. 

Toisaalta joistakin vastauksista oli nähtävissä, että mahdollisuus siihen on olemassa. Muuta-

man vastaajan mukaan myös koulutusuudistus on vähentänyt vuorovaikutuksen tarvetta, mut-

ta suoranaisesti se ei ole ollut negatiivinen asia. Vastaajat nostivat esille kuitenkin, että perus-

yksiköiden ja koulutusosaston välinen vuorovaikutus on lisääntynyt koulutusuudistuksen 

myötä sen seurauksena, että koulutusosasto ohjaa nykyistä koulutusjärjestelmää aktiivisem-

min kuin ennen. Tätä pidettiin hyvänä asiana. 

 

Tämän tutkimuksen osalta voidaan yhtyä aikaisempien koulutusuudistusta tutkineiden tutki-

musten tuloksiin. Koulutusuudistukseen liittyen aikaisemmissa tutkimuksissa nousi esille, että 

resurssit koettiin haastavina. Esimerkiksi sotilaskuljettajakoulutusuudistus aiheutti resurssien 

kohdalla sen, että koulutusryhmistä tuli suuria vähäisen kouluttajamäärän ja ajan vähyyden 

takia. (Haapamäki 2011, 35–38.) Samaiset ongelmat nousivat esille tähän tutkimukseen vas-

tanneiden osalta. Kouvonen (2018) nosti esille Helsingin yliopistossa tapahtuneen koulutus-

uudistuksen, joka on vähentänyt opettajien toiminnanvapautta, aiheuttanut resurssipulaa sekä 

muodostanut painopisteen kouluttaa pakolliset asiat. Hän nosti myös esille sen, että koulutus-

uudistukseen sopeutuminen on ollut haasteellisempaa henkilöille, jotka ovat olleet kauemmin 

töissä. Hyvänä asian hän pitää kuitenkin lisääntynyttä vuorovaikutusta opettajien välillä. 

(Kouvonen 2018, 83–86.) On nähtävissä, että koulutusuudistukset tuovat mukanaan saman-
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kaltaisia huomioita ja että päähuomio on se, että resurssit koetaan merkittävämmäksi tekijäksi 

aina koulutusuudistuksessa. 

6.2. Pohdinnat 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin koulutusuudistusta sen takia, että se on varsin uusi eikä siitä ole 

vielä tehty opinnäytetyötä tästä näkökulmasta. Tämän lisäksi oli kiinnostavaa toimia kerran-

kin koulutusuudistuksen sivustaseuraajana eikä perusyksikön työntekijänä toteuttajaportaassa. 

Koska tutkimuksessa mukailtiin fenomenografistyylistä tutkimusotetta, keskiössä olivat vas-

taajien käsitykset tutkittavaan ilmiöön liittyen ja vastaajat olivat Porin prikaatista, on tulosten 

yleistettävyys muihin joukko-osastoihin harkinnanvaraista. Varmasti joitakin yhtäläisyyksiä 

voi nousta esille, mutta koska kyseessä on yksittäisten henkilöiden käsitykset tutkittavaan 

ilmiöön liittyen, voivat muualla työskentelevät käsittää asian eri tavalla. Tämän lisäksi on 

otettava huomioon, että Porin prikaati oli ainoita joukko-osastoja, jotka ehtivät toteuttaa kou-

lutusuudistusta ennen COVID-19:ta. Tämän voidaan katsoa edesauttaneen vastaajien eläyty-

mistä vastaamiseen. Toisaalta tämän tutkimuksen tarkoituksena ei ollut saada käsityksiä muu-

alta kuin Porin prikaatin perusyksiköiden päälliköiltä ja varapäälliköiltä sekä koulutusosastos-

sa työskenteleviltä. Tutkimusasetelmaa muuttamalla asiaa voisi tutkia myös kouluttajien nä-

kökulmasta.  

 

Minkälaista merkitystä tällä tutkimuksella on Puolustusvoimille? Tulosten valossa saatiin 

arvokasta tietoa siitä, mitkä asiat vaikuttavat tällä hetkellä perusyksiköiden johtamiseen. Toi-

saalta tulosten perusteella voidaan myös päätellä, millä tavalla johtamista tällä hetkellä tapah-

tuu perusyksiköissä. Tämän lisäksi saatiin tietoa myös siitä, miten koulutusuudistus on vaikut-

tanut perusyksiköiden päivittäiseen johtamiseen Porin prikaatissa. Koulutusuudistuksen osalta 

on vielä juurruttaminen käynnissä ja se jatkuu aina vuoteen 2023 asti (Pääesikunta 2021b, 1–

3). Tämä tarkoittaa toisaalta myös sitä, että siihen asti koulutusuudistuksen sisältö saattanee 

vielä muuttua ja että tämän tutkimuksen tulosten vaikuttavuus ja yleistettävyys ovat varsin 

pieniä siinä vaiheessa, mikäli näin tapahtuu. Henkilökohtaisella tasolla työ edesauttoi tutkijan 

ymmärrystä perusyksikön johtamiseen vaikuttavista asioista sekä syvensi ymmärrystä koulu-

tusuudistuksesta, joka mahdollistaa ja helpottaa jatkossa tutkijan toimimista mahdollisesti 

päällikön tehtävässä. 

 

Miten saatujen tulosten mukaan koulutusuudistus sitten vaikuttaa perusyksikön päällikön ja 

varapäällikön johtamiseen? Yksiköllä on käytössään vain tietyt resurssit, joilla tarkoitetaan 

käytössä olevaa aikaa, henkilökunnan työaikaa, kalustoa ja tiloja. Koulutusuudistuksessa on 

haluttu korostaa suunnitelmallisuutta ja ennakointia sekä pohdittu sitä, miten saada kaikki 
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koulutukset suoritettua mahdollisimman tehokkaasti siten, että ainakin pääosa koulutettavista 

pääsisi tavoitteisiin. Tätä koulutusosasto pyrkii tukemaan alokasjakson kohdalla tekemällä 

valmiit suunnitelmat siitä, mikä perusyksikkö kouluttaa mitä ja milloin (Sonninen 2020, 6). 

Näin koulutusosasto pyrkii siihen, että se kykenee jakamaan käytössä olevat resurssit, kuten 

tilojen käytön, suoraan yksiköille. Kalustollista puolta koulutusosasto ei ole vielä huomioinut 

muuten kuin mahdollisesti simulaattoreihin ja virtuaaliseen koulutusympäristön liittyen. Tällä 

kaikella koulutusosasto pyrkinee siihen, ettei päälliköiden tarvitsisi käyttää aikaansa vain re-

surssien haalimiseen.  

 

Koulutusuudistuksen yhtenä parhaana käytänteenä oli yhdenmukaistaa koulutukseen käytettä-

vää materiaalia sekä koulutuksia. Materiaalit julkaistiin alkuvaiheessa PVMoodlessa, jonne 

luotiin kurssityötilat ja niiden alle lisättiin kurssiin liittyvät kurssikortit, harjoitekortit, oppi-

tuntipaketit sekä mahdolliset muut materiaalit. PVMoodle mahdollisti tavan tuoda koulutus-

materiaali helposti käyttöön. (Pääesikunta 2018, 28; Maavoimien esikunta 2021, 18.) Verkko-

opiskelulla ja multimediapalveluiden käyttämisellä mahdollistetaan myös sekä henkilökunnan 

että varusmiesten ajankäytön joustavuus (Pääesikunta 2018, 19). Vastaajat kokivat 

PVMoodlen materiaalit yleisesti hyödynnettävinä resursseina, jotka helpottivat myös päälli-

kön ja varapäällikön toimintaa heidän käskiessään alaisilleen kurssi- ja koulutusvastuita. Siten 

voidaan yhtäältä todeta, että resurssit ovat parantaneet yksiköissä tapahtuvaa johtamista. Toi-

saalta vastaajat nostivat myös ongelmana esille osaamattomuuden PVMoodlen käytössä. Voi-

taneen kuitenkin arvioida, että osaaminen tulee kehittymään ajan saatossa niin koulutusaihei-

siin kuin PVMoodlenkin käyttöön liittyen. Lopputuloksena osaamisen kehittyminen helpottaa 

myös perusyksiköiden päälliköiden ja varapäälliköiden johtamista. 

 

Toisaalta vastaajien mukaan resurssien nähdään muuten olevan liian vähäisiä tavoitteisiin 

nähden. Etenkin koulutukseen varattu aika ei mahdollista kaikin osin tavoitteisiin pääsyä eikä 

aikaa ole koulutusten kertaamiseen ja puuttuvien koulutusten korvaamiseen. Tämä on aiheut-

tanut osalle päällikköistä sen, että heidän tulee priorisoida asioita ja näin ollen tietyt koulutuk-

set saattavat jäädä kokonaan kouluttamatta. Tämä tullee aiheuttamaan tilanteen, jossa yhden 

perusyksikön päällikkö on priorisoinut joitakin asioita, kun taas toisen perusyksikön päällikkö 

on priorisoinut toisia asioita. Olemmeko tällöin jälleen tilanteessa, jossa yhdenmukaistamista 

ei ole todellisuudessa tapahtunut? Toiminnanvapaus on eniten päälliköiden johtamiseen liitty-

vä rajoittava tekijä. Ennen oli mahdollista asettaa painopisteet sen mukaan, mitä itse piti tär-

keänä osa-alue. Nyt kaikki osa-alueet ovat yhtä tärkeitä. Tämän lisäksi ennen oli mahdollista 

käskemään, miten ja missä asiat tehdään. Nykyään voi todeta kurssista vastaavalle, että 

PVMoodlesta löytyy kurssi ja harjoitekortit, joiden mukaan mennään. Toisaalta tärkeintä on 
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kuitenkin se, että vastauksista osan perusteella voi päätellä sen, että koko ajan ollaan menossa 

oikeaan suuntaan koulutusuudistuksen kanssa. Loppujen lopuksi voidaan ajatella, että koulu-

tusuudistus vaikuttaa perusyksikköön enemmän positiivisesti kuin negatiivisesti.  

6.3. Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Eettisyyden osalta Tuomi & Sarajärvi (2017, 151) nostavat esille muutamia osa-alueita, joita 

tutkijan olisi hyvä käydä läpi omaan työhönsä liittyen. Ensimmäisenä ovat työssä käytetyt 

lähteet ja niihin viittaaminen. Toisena ovat puolestaan tulosten ja käytettyjen menetelmien 

raportointi sekä tutkimukseen liittyvien materiaalien säilyttäminen. Eettisyys tuo mieleen me-

netelmäopintojen neuvon ”jos käytät suoria lainauksia, pidä huoli, että vastaajat eivät ole tun-

nistettavissa vastauksista”. Tutkimuksessa vastaajia lähestyttiin sähköpostilla, mutta varsinai-

nen vastaaminen tapahtui nimettömänä turvallisuusverkossa olevalla PVMoodle-alustalla. 

Lisäksi vastaajilta ei missään vaiheessa kerätty henkilötietoja. 

 

Aluksi työssä käytettiin työkaluna johtamisen vaikuttavuutta, joka muuttui täysin tutkimuksen 

edetessä. Johtamisen vaikuttavuus ymmärrettiin alkuvaiheessa sitä kautta, miten johtaminen 

on vaikuttavaa. Lopullisessa versiossa puhuttiin kuitenkin johtamiseen vaikuttavista tekijöistä. 

Luotettavuuden kohdalla vaikuttavuus terminä tuotti haasteita, koska englannin kielen termil-

lä ”leadership effectiviness” voidaan tarkoittaa joko johtamisen tehostamista tai johtamisen 

vaikuttavuutta. Määrittely on osittain tulkinnanvaraista, joten termin käyttöä tuli tutkia koko 

kontekstin kautta. Tämä aiheutti odotettua enemmän työtä, koska tekstiä oli käännettävä eng-

lannista suomeksi. Osassa artikkeleista puhuttiin ensin vaikutuksesta johtamiseen, mutta 

myöhemmin tekstistä ilmeni, että kyseessä olikin johtamisella vaikuttaminen. Näistä syistä 

muita kuin suomenkielisiä artikkeleita ja opinnäytetöitä käytettiin vähemmän ja harkiten. Toi-

saalta englannin kielestä löytyy myös sana ”impressive”, mutta tällä tarkoitetaan enemmänkin 

vaikuttavaa johtajaa. Muuten työssä käytettyjä käsitteitä avattiin sillä tarkkuudella, että käsit-

teistä käytettiin kansankielisiä ilmaisuja eikä siten tehty oletuksia lukijan taustatiedoista. 

 

Tutkimuksen aikana oli tehtävä erilaisia ratkaisuja ja päätöksiä, joihin ei ollut oikeita vastauk-

sia eikä edes vakiintuneita käytänteitä. Tämän takia jokainen ratkaisu tai päätös on perusteltu, 

joten lukijalle jää mahdollisuus miettiä, ovatko tehdyt ratkaisut oikeita. (Eskola 2007, 182–

183.) Esimerkiksi analyysin toteutuksessa pureudutaan varsin syvällisesti eri vaiheisiin, miten 

ja miksi mitäkin on tehty. Teoriasta olisi voinut kirjoittaa laajemminkin, mutta esimerkiksi 

koulutusjärjestelmiä koskeva teoriaosuus oli tarkoitus pitää sellaisena, että se selkeästi liittyy 

perusyksikön johtamiseen. Tutkijan käsitykset koulutusjärjestelmistä pyrittiin pitämään tut-

kimuksesta erillään, mutta väistämättä ne näkyvät teoriassa esimerkiksi siitä näkökulmasta, 
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miten tutkija on nähnyt eri asioiden vaikuttaneen perusyksikön johtamiseen molemmissa kou-

lutusjärjestelmissä. Mikäli tällaisia käsityksiä nousi tutkimuksessa esille, täydennettiin niitä 

kuitenkin aikaisemmissa tutkimuksissa esiin nousseilla tuloksilla tai johtopäätöksillä. 

 

Kuten muut aineiston hankintamenetelmät, ei eläytymismenetelmäkään ole eettisesti täysin 

ongelmaton. Eläytymismenetelmän osalta ongelmakohdaksi saattaa muodostua se, että eläy-

tymismenetelmäaineisto ei vastaa täsmällisesti siihen, miten asiat ovat, vaan siihen, miten 

asiat voisivat olla. (Eskola 2001, 71–72.) Luotettavuuden osalta eläytymismenetelmä keruu-

menetelmänä aiheutti haasteen. Eläytymismenetelmässä käytettäessä vastaajia olisi hyvä olla 

vähintään 15 yhtä kehyskertomusta kohden (Eskola 2001, 74). Porin prikaatissa on 16 perus-

yksikön päällikkö ja 16 varapäällikköä. Oli tietoinen riski toteuttaa tällainen aineistonkeruu, 

koska todennäköisesti kaikki eivät kuitenkaan vastaisi. Eskola (2001, 73–74) puhuu myös 

eläytymismenetelmän soveltumisesta vastaustilanteeseen, jossa vastaajat ovat samassa tilassa. 

Nyt COVID-19 kuitenkin vaikutti siten, ettei vastaajia saatu yhteen tilaan, joten aineistonke-

ruu päätettiin toteuttaa PVMoodle-työtilassa tapahtuvalla kyselyllä. Voidaan pohtia, olisiko 

vastaajaprosentti ollut korkeampi, mikäli aineistonkeruu olisi toteutettu alkuperäisen suunni-

telman mukaan, jolloin vastaajat olisivat olleet samassa tilassa ja vastaaminen olisi tapahtunut 

kynällä paperille.  

 

Eläytymismenetelmän kohdalla yksi keskeinen tekijä, joka on tärkeää ymmärtää, on se, ettei-

vät vastaajat kyenneet täysin eläytymään vastauksissaan. Kuten menetelmäluvussa tuodaan 

esille, syy eläytymismenetelmän käyttöön oli se, että vastaajat pystyisivät vastauksia kirjoitta-

essaan eläytymään tilanteeseen, jossa koulutusuudistus on valmis toteutettavaksi. Nyt osa 

vastaajista kirjoitti nimenomaan tämänhetkisistä käsityksistään ja kokemuksistaan, jolloin 

analyysin osalta oli tehtävä tulkintoja sen suhteen, mitä vastaaja yritti vastauksellaan kertoa. 

Mielenkiintoinen huomio aineistoon liittyen on se, että vastaamisaktiivisuus oli suurempi 

koulutusuudistukseen kuin vanhan koulutusjärjestelmän muisteluun liittyen. Tosin tässä ei 

voida todentaa sitä, johtuiko se asiasisällöstä vai ainoastaan vastaajakuntaan valikoituneista 

henkilöistä. Tärkeä huomio oli myös se, että vastaajista niiden, jotka olivat käyneet vain sota-

tieteiden kandidaatin tutkinnon ja joilla ei ollut vanhasta koulutusjärjestelmästä johtamisko-

kemusta työssä olonsa ajalta, oli haastavampaa asennoitua vastaamaan vanhaan koulutusjär-

jestelmään liittyen. Toinen mielenkiintoinen huomio vastaajia koskien oli vastaajaryhmä kak-

si, joka vastasi vanhaan koulutusjärjestelmään (P-kauteen) liittyen. Heillä oli vaikeuksia pysy-

tellä vanhassa koulutusjärjestelmässä, mikä näkyi siten, että he toivat vastauksissaan esille 

paljon nykyistä koulutusuudistusta. Lisäksi vastauksista osan kohdalla voisi myös olettaa ajan 

kullanneen muistot. 
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Eläytymismenetelmän käyttö oli perusteltu valinta aineistonkeruulle, mutta samankaltaisen 

aineiston olisi varmasti voinut saada myös puolistrukturoidulla kyselyllä tai haastattelulla. 

Eläytymismenetelmä toisaalta tuki parhaiten sitä, ettei vastauksiin pystytty vaikuttamaan 

muuten kuin tehtyjen kehyskertomusten kautta. Alun perin aineistonkeruun osalta punnittiin 

myös kahta muuta vaihtoehtoa. Nämä olivat puolistrukturoitu kysely ja teemahaastattelu. Ky-

selyn avulla vastaajista olisi saanut enemmän tietoa, minkä perusteella olisi ollut mahdollista 

pohtia, miten esimerkiksi työkokemus olisi vaikuttanut vastaamiseen. Nyt vastanneilta ei ky-

sytty työkokemuksesta tai sitä, kuinka pitkään he ovat olleet esimerkiksi kyseisessä tehtäväs-

sään. Tämä osaltaan näkyi myös vastauksissa. Esimerkiksi vastausten perusteella pystyi päät-

telemään, kuinka kauan vastaaja oli työskennellyt esimerkiksi varapäällikkönä. Osa vastaajis-

ta jopa toi vastauksissaan heti esille, ettei ole toiminut kyseisessä tehtävässä kovinkaan kauan. 

Tämän perusteella eläytymismenetelmä oli toisaalta oiva tapa kerätä vastauksia, koska työko-

kemuksella ei ollut väliä, sillä vastaajan tuli muutenkin eläytyä tilanteeseen. Haastattelu olisi 

todennäköisesti tuottanut erilaisimman vastausaineiston. Tämä perustuu siihen, että vastaajat 

olisivat saattaneet esittää tarkentavia kysymyksiä, jolloin mahdollista johdattelua olisi voinut 

tulla. Lisäksi keskusteluissa olisivat varmasti nousseet esille myös muut kuin pelkästään tut-

kittavaan ilmiöön liittyvät asiat.  

 

Ennen luotettavuutta aineiston analyysin osalta voidaan pohtia tutkijan esioletusta tutkittavaan 

ilmiöön liittyen. Niikko (2003, 47–48) pitää yhtenä haasteena sitä, miten kuvata vastaajien 

käsityksiä ja kokemuksia tutkittavaan ilmiöön liittyen ilman, että omat kokemukset vaikutta-

vat asiaan. Hän nostaa myös esille kritiikin sen suhteen, onko fenomenografisessa tutkimuk-

sessa saatu tulos vain tutkijan omien kokemusten ja esiymmärryksen eksplikointia eikä niin-

kään vastaajien käsitysten eksplikointia. Nämä haasteet pyrittiin välttämään tutustumalla ke-

rättyyn aineistoon huolellisesti. Myös vastauksiin liittyvät oletukset on pyritty perustelemaan 

analyysiluvussa. Tulosten osalta on myös pyritty tuomaan vastauksista esille mahdollisimman 

erilaisia käsityksiä, jotta saadaan ymmärrys nimenomaan siitä, että jokin asia on yhdelle vas-

taajalle voinut näyttäytyä positiivisena ja toiselle vastaajalle negatiivisena. Fenomenografisen 

analyysin pohjalta on mietitty, miten kategoriat ovat muodostuneet. Luotettavuuden kannalta 

voidaan pohtia, ovatko kategoriat toistettavissa jonkun toisen henkilön toimesta. Niikko nos-

taa esille, että koska kategoriat ovat tutkijan itse muodostamia, on aina mahdollista, että joku 

toinen henkilö voi muodostaa toisenlaiset kategoriat. Lisäksi on pohdittu myös sitä, voiko 

joku muu päästä samoihin kategorioihin sen takia, että aineisto ei ole toiselle henkilölle niin 

tuttu. (Niikko 2003, 40; Sandberg 1996.)  
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PVMoodlea voidaan pitää luotettavana paikkana säilyttää aineistoa ja tehtyä analyysitiedos-

toa. Aineisto pysyy kokonaisuudessaan tallessa PVMoodlen työtilassa, ja työtilassa on eritel-

tynä jokaisen henkilön vastaukset kehyskertomuksissaan. Lisäksi salasanalla suojattuun työti-

laan ”MPKK SM10 Ovaskainen” on aineiston analyysi tallennettu kokonaisuudessaan erilli-

sinä tiedostoina. Tämä helpottaa aineiston jatkokäyttöä sekä tarvittaessa tutkimuksen toistet-

tavuutta. Henkilöillä, jotka kokevat tarvitsevansa aineistoa tai toteutettua mallia aineiston ana-

lyysistä, on mahdollisuus ottaa yhteyttä suoraan tutkijaan. Salasanan jako katsotaan tapaus-

kohtaisesti.  

6.4.  Toimenpidesuositukset ja esitykset jatkotutkimusaiheista 

Tulosten osalta on syytä pohtia, miten ne vaikuttavat ja onko tutkitulla asialla jotakin merki-

tystä Puolustusvoimille. Tutkijan oma intressi tutkia aihetta oli myös se, että työuran aikana 

on kiinnostusta toimia perusyksikön päällikkönä. Tulosten pohjalta nousi myös huomioita, 

joihin on mahdollista kiinnittää huomiota omassa toiminnassaan. Tuloksia olisi syytä punnita 

myös sen suhteen, että koulutusuudistuksen käyttöönottoon on vaikuttanut paljon vallitseva 

COVID-19. Tulosten osalta voidaan kuitenkin pitää hyvänä niitä asioita, jotka ovat nousseet 

esille perusyksikön johtamiseen liittyvinä haasteina. Pyrkimys parantaa näitä osa-alueita hel-

pottaa varmasti perusyksikön päälliköiden ja varapäälliköiden päivittäistä johtamista. Lisäksi 

saatuja tuloksia voidaan vertailla mahdollisesti tulevaisuudessa, mikäli koulutusuudistusta 

tutkitaan myöhemmin. Jatkon kannalta vanhaa koulutusjärjestelmää alkaa olla vaikea tutkia 

perusyksiköiden vastaajien osalta, koska perusyksiköissä on koko ajan vähemmän työntekijöi-

tä, jotka ovat itse kokeneet vanhan koulutusjärjestelmän kouluttajana, saati sitten oman va-

rusmiespalveluksen aikana. 

 

Tulosten perusteella perusyksikön rajoittunut toiminnanvapaus koettiin haasteelliseksi. Kou-

lutusjärjestelmän jatkokehittämisen näkökulmasta onkin syytä pohtia sitä, onko perusyksiköil-

le mahdollista saattaa lisää toiminnanvapauksia. Lisäksi vastaajat kokivat haasteita alokasjak-

solla tapahtuviin varusmiesten valintoihin liittyen. Koulutusuudistuksen myötä valintojen te-

keminen on perusyksiköiden mielestä kaikista haastavinta, koska valinnat tulee tehdä niin 

nopeasti ja valintojen pisteet perustuvat pääosin paikallaolemiseen eivätkä asian osaamiseen. 

Päällikkö joutuu käyttämään aikaa valintojen tekemiseen aikaisempaa enemmän. Varusmies-

ten valintoihin liittyvää kritiikkiä tulee tarkastella ja mahdollisesti tehdä siihen liittyen joita-

kin muutoksia. Tuloksista nousi myös esille henkilökunnan osaaminen, joten perusyksiköiden 

päälliköiden ja varapäälliköiden on varmistuttava siitä, että osaaminen säilyy perusyksiköissä 

myös kärkiosaajan poistuttua. Koulutusuudistuksen sisältämät osaamisvaatimukset tulee myös 

jatkossa huomioida upseerien sekä aliupseerien koulutuksessa, jotta töihin saapuisi jo val-
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miiksi tavoitteen osaavia henkilöitä. Näiden asioiden lisäksi tulee vielä kehittää perusyksiköil-

le yhteisiä resursseja paitsi kaluston ja tilojen myös PVMoodlessa olevien yhteisten kurssi- ja 

harjoitekorttien, oppituntipakettien ja mikroelokuvien osalta. Aineistosta nousi selvästi esille 

se, ettei perusyksiköillä ole tarpeeksi aikaa. Siten jatkoa ajatellen olisi syytä pohtia sitä, saa-

vatko perusyksiköt lisää henkilökuntaa vai luovutaanko joistakin alokasjakson koulutussisäl-

löistä.  

 

Aineistosta jouduttiin tiputtamaan vastauksia pois siitä syystä, että vastaaja ei ollut eläytynyt 

tilanteeseen, jossa Koulutus 2020 olisi kokonaisuudessaan valmis. Johtamisen näkökulmasta 

aikoinaan jo koulutusuudistuksen alussa olevista esityksistä käytettiin muutosjohtamiseen 

liittyvää kuvaa, joka miellettiin ilmeisesti koulutusuudistuksen käyttöönottoon liittyväksi. 

Tämäkin osoittaa sen, että yhtenä selkeänä tutkittavana aiheena tulee olla koulutusuudistuksen 

käyttöönotto. Lähes jokainen vastaaja toi esille jotain koulutusuudistuksen käyttöönottoon 

liittyen. Lisää koulutusuudistuksen käyttöönottoa tutkimalla voisi saada vastauksen siihen, 

mitä koulutusuudistuksen käyttöönottoa ennen tulisi olla valmiina. Etenkin johtamisen näkö-

kulmasta voisi tutkia sitä, miten muutosjohtaminen näkyi koulutusuudistuksen käyttöönotossa 

tai miten perusyksikön johtaminen muuttui koulutusuudistuksen käyttöönotossa. Alla yhden 

vastaajan ote käyttöönotosta: 

 

K2020 otettiin käyttöön mielestäni hyvinkin keskeneräisenä kokonaisuutena, täs-

tä johtuen se aiheuttaa haasteita johtamiseen. Kurssimuotoisuus on mielestäni 

järkevä rakenne käytettäväksi, mutta se vaatii sen, että kaikki harjoitekortit sekä 

materiaalit kurssia varten on valmiina PVMOODLE -palvelussa. Perusyksiköt 

suorittavat koulutusta todella pienillä resursseilla, eikä aikaa ole alkaa laati-

maan harjoitekortteja tai materiaalia, etenkään alokasjakson aikana. Kaikki tu-

lisi olla käyttövalmiina. (Aineistonkeruu Porin prikaati, elokuu 2021) 

 

Aihetta tulisi tutkia uudestaan seuraavien vuosien aikana, jolloin koulutusuudistusta on toteu-

tettu käsketyn sisällön mukaisesti. Tällöin vastaajan olisi helpompi vastata oman kokemuk-

sensa (fenomenologinen tutkimusote) mukaisesti aiheeseen liittyen, kun koulutusuudistus on 

jo selkeästi käytössä oleva koulutusjärjestelmä eikä todennäköisesti COVID-19 ole myöskään 

vaikuttamassa koulutukseen. Toisaalta kannattanee luopua siitä näkökulmasta, miten uudistus 

vaikutti perusyksikön johtamiseen, ja tutkia nimenomaan sitä, minkälaisen johtamiskulttuurin 

koulutusuudistus on tuonut mukanaan perusyksiköiden johtamiseen liittyen. Luultavasti muu-

tamien vuosien kuluttua perusyksiköissä on kuitenkin se tilanne, että töissä on enää henkilöi-

tä, jotka eivät ole edes oman varusmiespalveluksensa aikana kokeneet vanhaa koulutusjärjes-
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telmää. Jokaisella varusmiesten kanssa tekemisissä olevalla on varmasti usko siihen, että jos-

sain vaiheessa koulutusuudistus on osa arkipäivää, joten jatkotutkimusta tullaan varmasti te-

kemään alla olevan vastaajan nostamiin asioihin liittyen. 

 

K2020 antaa paljon hyviä uudistuksia ja tuo Puolustusvoimien koulutuksen ny-

kyaikaan. Olemme kuitenkin vielä kasvukipuvaiheessa ja soviteltavia sekä opit-

tavia asioita on vielä runsaasti, niin koulutusaiheissa kuin henkilökunnan osaa-

misessa. Tulevaisuudessa kun olemme päässeet toteuttamaan uudenmuotoista 

alokasjaksoa normaalissa arjessa, uskon että tulemme pääsemään huomattavas-

ti parempiin opetustuloksiin kuin ennen. Samalla henkilöstömme jaksamista ja 

osaamista kehitetään jatkuvasti. (Aineistonkeruu Porin prikaati, elokuu 2021) 

 

Jos kuitenkin halutaan tutkia samasta näkökulmasta, tulisi aineistoa kerätä kouluttajilta sen 

suhteen, mitkä ovat heidän käsityksensä koulutusuudistuksen vaikutuksesta perusyksikön joh-

tamiseen. Samoin heidän kohdallaan asiaa voisi myös tarkastella koulutusuudistuksen käyt-

töönottoon liittyen. Mikäli halutaan tehdä puolustusvoimallisesti laajempaa tutkimusta, voisi 

sen toteuttaa samanlaisena jossakin toisessa joukko-osastossa. Tietysti mahdollisuus olisi 

tuottaa aiheesta myös isompaa tutkimusta kuin Pro gradun -tason työtä.  

 

Mikään ei ole niin pysyvää kuin muutos ja pyrkiminen aina vain parempaan (Kenrm evp. 

Jukka Sonninen 2020, 9). Koulutusuudistus on kärsinyt viimeiset kaksi vuotta vallitsevasta 

pandemiatilanteesta. Helpotusta näyttäisi kuitenkin olevan tulossa, joten on mielenkiintoista 

nähdä, miten koulutusuudistus oikeasti juurtuu perusyksiköihin ja miten perusyksiköiden joh-

taminen muokkaantuu tai muovautuu ajan saatossa. Lisäksi koulutusuudistus ja siihen liittyvät 

toimintatavat varmasti myös vielä muuttuvat. Tällä hetkellä voidaan pitää ainakin totena sitä, 

että muutos on tapahtunut ja se tulee olemaan pysyvää toistaiseksi. Tarkoituksena on kuiten-

kin se, että koulutusjärjestelmää ja toimintatapoja kehittämällä pyrkimyksenä on saada ja saa-

vuttaa aina vain parempaa. 
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LIITE 1   ARVIOINTITYÖKALU 

 

 

 

 

 

 

 

Arvioitavat kohteet

LAATUTEKIJÄ 1: Koulutuksen rakenne
#JAKO/0!

Koulutus  muodosti  selkeän kokonaisuuden

Opiskel i joiden va lmiudet ja  lähtötaso ol i  ri i ttävä  koulutuksen a lussa

Koulutuksessa  toteutui  nousujohteisuus  hyväl lä  tasol la

Vi ikko-ohjelmien/ läpivientisuunnitelmien/ harjoi tussuunnitelmien laadinta  ol i  sujuvaa saatujen perusteiden perusteel la

Kurss imuotoisuus  tuki  koulutuksen tavoitteel l i s ta  suunnittelua  ja  toteutusta

LAATUTEKIJÄ 2: Koulutuksen sisällöt ja tavoitteet
#JAKO/0!

Koulutuksen tavoitteet on määri tel ty selkeästi  

Kouluttava  henki löstö on s isä is tänyt koulutuksen tavoitteet vähintään hyväl lä  tasol la

Koulutuksen tavoitteet ovat ol leet l injassaan käytettävän a jan suhteen

Koulutuksen s isä l löt ol ivat l injassaan määri tel tyjen oppimistavoitteiden kanssa  

Sisä l lön ydinaines  ol i  selkeä koulutuksen joka  va iheessa

LAATUTEKIJÄ 3: Koulutusmateriaalit
#JAKO/0!

Käytetyt koulutusmateriaa l i t ol ivat s i sä l löl l i sesti  laadukkaita

Koulutusmateriaa l i t helpottivat koulutta jien työtä  merki ttävästi

Itseopiskelumateriaa l i t tukivat merki ttävästi  koulutuksen oppimistavoitteiden saavuttamista

Koulutusmateriaa l i t ol i  va lmistel tu s i ten, että  ne muodostivat nousujohteisen kokonaisuuden

Käytettävissä  olevat la i tteet tukivat koulutusmateriaa l ien laa jamitta is ta  hyödyntämistä  

LAATUTEKIJÄ 4: Koulutusmenetelmät
#JAKO/0!

Käytetyt opetusmenetelmät ol ivat tarkoituksenmukais ia  oppimistavoitteiden saavuttamiseks i

Harjoi tteiden menetelmät tukivat asetettujen oppimistavoitteiden saavuttamista

Käytetyt opetusmenetelmät aktivoivat opiskel i joi ta  syväsuuntautuneeseen oppimiseen

Pystyimme toteuttamaan koulutuksen suunnitel lui l la  menetelmi l lä  i lman merki ttäviä  ra joi ttei ta

Ohjeis tettujen menetelmien käyttö koetti in helpoks i

LAATUTEKIJÄ 5: Koulutuksen resurssit
#JAKO/0!

Henki löstö ri i tti  hyvin koulutuksen suunnitteluun ja  toteutukseen

Käytössä  olevat ti lat ri i ttivät ja  ol ivat soveltuvat koulutuksen toteutukseen

Koulutusväl ineet ja  koulutuskalusto ri i ttivät hyvin koulutuksen toteutukseen

PvMoodle ol i  akti ivisessa  käytössä  koulutuksen toteutuksessa

Käytetyt opetusmenetelmät vähens ivät merki ttävästi  resurss i tarpeita  (työ, vä l ineet, a ika , kustannukset)

LAATUTEKIJÄ 6: Palaute ja arviointi
#JAKO/0!

Koulutettavat sa ivat säännöl l i sesti  oppimista  vahvis tavaa ta i  väärinymmärryks iä  korjaavaa palautetta

Koulutta jat pystyivät arvioimaan, miten hyvin asetetut oppimistavoitteet saavutetti in

Opiskel i jat ol ivat s i sä is täneet oppimistavoitteet sekä  sen, mitä  hei l tä  odotetti in

Koulutuksen a ikana käytetti in oppimista  edis täviä  arviointi tapoja  ja  saavutettu oppimisen taso arvioi ti in koulutuksen lopussa

Koulutettavat saavuttivat sel la isen tason, että  he ovat va lmi i ta  s i i rtymään koulutuksessa  seuraavaan va iheeseen

LAATUTEKIJÄ 7: Henkilökunnan osaaminen ja asenne
#JAKO/0!

Henki lökunnan osaaminen ri i tti  hyväl lä  tasol la  koulutuksen toteutukseen

Henki lökunta  suhtautuu pos i ti ivisesti  koulutuksen kehittämiseen ja  s i i tä  johtuvi in muutoks i in

Onnis tuimme tunnis tamaan henki lökunnan osaamisesta  keskeis iä  osaamispuuttei ta  tämän koulutuksen osa l ta

Tiedämme, miten henki lökunnan osaamispuutteet saadaan korjattua

Henki löstöl lä  on a i to ha lu kehittää  tehtävissään tarvi tsemaa osaamistaan

1. Vastataan arviointikysymyksiin arvioitavan koulutuksen osalta. Arviointi tehdään saapumiserässä 1/2020 koulutusjaksoittain.

2. Tulkitaan joukko-osaston kuvaajaan muodostuvasta tuloksesta koulutuksen vahvuudet ja parantamiskohteet.

3. Laaditaan laadullinen tarkastelu tuloksista ja niiden tulkinnasta. Tarkastelussa käydään läpi summamuuttujien tulokset, arvioidun koulutuksen 

vahvuudet, kehittämisen kohteet, paikall isten olosuhteiden vaikutus sekä hyvät käytänteet ja toimenpide-ehdotukset ylemmälle johtoportaalle. 

Laadullinen tarkastelu tehdään word-asiakirjana. Laaditaan tarvittaessa LI-havaintoraportti.

Kysymyksiin vastattaessa käytetään arviointiasteikkoa 1-5

1 = Ei arvioitavissa tämän koulutuksen osalta

2 = Täysin eri mieltä

3 = Osittain eri mieltä

4 = Osittain samaa mieltä

5 = Täysin samaa mieltä

VARUSMIESKOULUTUKSEN KOKEILUJEN ARVIOINTI MAAVOIMISSA 



   

LIITE 2    1. SÄHKÖPOSTI 

 

Herrat everstiluutnantit arvon sotilaat. 

 

Uusi alokasjakso on käynnistynyt ja nyt olisi teillä kaikilla mahdollisuus vaikuttaa näkemyk-

sillänne pro gradu -tutkielmani tuloksiin.  

 

Lähestyn teitä ilmoittaakseni aikeesta kerätä aineistoa pro gradu -tutkielmaan liittyen. Viestin 

sisältö koskee päälliköitä, varapäälliköitä sekä koulutusosaston väkeä. Tutkielman aihe on 

rajattu käsittelemään alokasjaksoa. Tämän takia aineistokeruu tapahtuu myös juuri alkaneen 

alokasjakson jälkeen. 

 

Päätutkimuskysymykseni on: Miten koulutus2020 on vaikuttanut perusyksikön johtamiseen? 

Alatutkimuskysymykset ovat 

 Mitkä ovat päälliköiden ja varapäälliköiden käsitykset koulutus2020 vaikutuksesta perusyksi-

kön johtamiseen? 

 Mitkä ovat Porin prikaatin koulutusosaston käsitykset koulutus2020:n vaikutuk-

sesta perusyksikön johtamiseen? 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa aineistokeruu toteutetaan päälliköiden ja vara-

päälliköiden osalta eläytymismenetelmän mukaisella tavalla. Koulutusosaston osalta aineisto-

keruuna toimii kirjoitelma. Vastaajalle tämä tarkoittaa sitä, että tulet saamaan yhden ”kehys-

kertomuksen”, jota sinun tulisi jatkaa lyhyellä tarinalla. Kehyskertomuksen tarkoituksena on 

elävöittää teille tilannetta, jotta tarinan kirjoittaminen onnistuisi helpommin. Kehyskertomus 

rajaa itsessään teille tarinaa, mutta loppuen lopuksi tarina voi olla mielikuvituksellinen ja kä-

sitellä kaikkia teille mieleen tulevia käsityksiä asiasta. 

 

Tulen lähettämään päälliköille, varapäälliköille ja koulutusosaston väelle elokuussa seu-

raavan viestin (viikko 33). Viestissä tulen myös määrittämään ajankohdan, jolloin vastaami-

nen tulisi olla tehty. Erilaisia kehyskertomuksia tulee olemaan kolme, joista ensimmäinen ja 

toinen ovat tarkoitettu päälliköille ja varapäälliköille ja kolmas koulutusosastolle.  

 

Vastaaminen on vapaaehtoista. Pyydän vastaajia huomioimaan vastauksissane ns normaaliti-

lanteen, jossa COVID-19 ei vaikuta suoritettuun alokasjaksoon. Pyydän vastaamaan lähetet-

tyyn sähköpostiin täyttämällä ensin word tiedoston ja laittamalla sen paluuviestin liitteeksi. 

Kaikki vastaukset käsitellään tutkimuksessa nimettöminä. 

 

Palataan asiaan elokuussa ja hyvää kesää kaikille. 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Ylil Janne Ovaskainen 

 

 

 

 

 

 



   

LIITE 3  VARSINAISEN AINEISTONKERUUN SÄHKÖPOSTI 

 

Herra everstiluutnantti, arvon sotilaat. 

 

Alokasjakso saatiin päätökseen ja  nyt olisi teillä kaikilla mahdollisuus vaikuttaa näkemyksil-

länne pro gradu -tutkielmani tuloksiin.  

 

Lähestyin teitä heinäkuussa ja nyt on tullut aika kerätä aineisto pro gradu -tutkielmaa varten. 

Teidät on jaettu kolmeen vastaajaosastoon ja vastaajiksi ovat valikoituneet päälliköt, varapääl-

liköt sekä koulutusosaston henkilöstö. Tutkielman aihe on rajattu käsittelemään alokasjaksoa. 

Te olette vastaajaryhmä 3 

 

Päätutkimuskysymys on: Miten koulutus2020 on vaikuttanut sotilaiden käsitysten mukaan 

perusyksikön johtamiseen? 

Alatutkimuskysymyksinä ovat 

 Mitkä ovat päälliköiden ja varapäälliköiden käsitykset koulutus2020 vaikutuk-

sesta perusyksikön johtamiseen? 

 Mitkä ovat Porin prikaatin koulutusosaston käsitykset koulutus2020:n vaikutuk-

sesta perusyksikön johtamiseen? 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa aineistokeruu toteutetaan päälliköiden ja vara-

päälliköiden osalta eläytymismenetelmän mukaisella tavalla. Koulutusosaston osalta aineisto-

keruuna toimii kirjoitelma.  

 

Kehyskertomuksen tarkoituksena on elävöittää teille tilannetta, jotta tarinan kirjoittaminen 

onnistuisi helpommin. Kehyskertomus rajaa itsessään teille tarinaa, mutta loppuen lopuksi 

tarina voi olla mielikuvituksellinen ja käsitellä kaikkia teille mieleen tulevia käsityksiä asias-

ta. Vastaaminen tapahtuu alla olevan linkin kautta (tuvepvmoodle) ja vastaaminen tapahtuu 

anonyymisti. Huomioitavaa vastaamiseen. Linkin avattua teidän tulee rekisteröityä kurs-

sille ”Rekisteröi minut kurssille”. Tämän jälkeen teille avautuu samainen kehyskerto-

mus, joka löytyy myös tästä sähköpostista alapuolelta. Sivulla on myös ohjeet vastaami-

seen. HUOM kun aloitat vastaamisen ”Vastaa kysymyksiin” teille avautuu vastauslaa-

tikko, johon pääsette kirjoittamaan oman tarinanne. Vastaus sivulla ei ole enää kehys-

kertomusta näkyvillä, joten jos vastaamisen aikana on tarvetta palata kehyskertomuk-

seen katsokaa se tästä sähköpostista. Kun olette mielestänne valmiit painakaa ”lähetä 

vastaukset”.  Tämän jälkeen voitte poistua kurssityötilasta, yläkulmasta ”mutte-

ri=toimintovalikko” → ”poista minut kurssilta..” 

 

Jos mieleenne tulee vielä vastaamisen jälkeen lisää tarinoitavaa, voitte linkin kautta 

käydä uudestaan vastaamassa. 

 

Työtilan nimi: MPKK SM10 Ovaskainen (SM10JOv) 

https://tuvepvmoodle.gov.mil.fi/mod/feedback/view.php?id=261870 

 

 

Kehyskertomuksenne: 

 

Elämme normaaliarjessa, jossa COVID-19 ei vaikuttanut juuri toteutettuun alokasjaksoon. 

On koulutushaarajakson alku ja toteutatte yksiköitten saapumiseräjohtajien kanssa jälkipori-

nat alokasjaksoon liittyen. Henkilöiden käyttäessä puheenvuoroja esille nousee asioita liittyen 

https://tuvepvmoodle.gov.mil.fi/mod/feedback/view.php?id=261870


   

johtamiseen perusyksikössä. Osan mielestä koulutus2020 sitoo päällikön käsiä toteuttaa asi-

oita. Osa on taas sitä mieltä, että resurssit eivät millään riitä kaikkien asioiden hoitamiseen. 

Muutamat henkilöt nostavat jälleen esille koulutusuudistuksen tarpeellisuuden. Muutaman 

mielestä on mahtavaa, että harjoitekortit mahdollistavat helpon koulutuksen ohjeistamisen. 

Yksi jopa toteaa, että on hienoa, että nykyään kurssimuotoisuudella voidaan jakaa helpommin 

vastuuta.  

Kerro lyhyt tarina, pystytkö samaistumaan esille nostettuihin asioihin. Mieti myös, miten itse 

näet, miten K2020 vaikuttaa perusyksikön johtamiseen. 

                                                                                                                                              

Vastaaminen on vapaaehtoista. Pyydän vastaajia huomioimaan vastauksissane ns normaaliti-

lanteen, jossa COVID-19 ei vaikuta suoritettuun alokasjaksoon. Pyydän teitä vastaamaan ai-

neistokeruuseen 10.9.2021 mennessä ja muistutan vielä vastaamisesta tulevilla viikoilla. 

 

Mikäli vastaamisen osalta tulee ongelmia (linkki ei toimi / ette pysty rekisteröitymään / vas-

taamaan) pyydän ilmoittamaan asiasta ja tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet. 

 

Samoin, jos huomaatte, että ette enää kuulu päällikkö/varapäällikkö henkilöstöön niin pyytäi-

sin teitä ilmoittamaan minulle, jotta voin lähettää viestin oikeille henkilöille. 

 

 

Kiitos jo etukäteen kaikille vastaajille! 

 

 

Ystävällisin terveisin 

 

Ylil Janne Ovaskainen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

LIITE 4   PVMOODLE VASTAAJIEN OHJEISTUS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

LIITE 5   HARJOITEKORTTI ESIMERKKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

LIITE 6 PERUSKOULUTUSKAUDEN KOULUTUSSUUNNITELMA 

(Sotilaan käsikirja 2017, 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

LIITE 7 PORIN PRIKAATIN KOULUTUSOSASTON LÄPIVIENTI PERUSYKSIKÖLLE 

 

Porin prikaati. Esikunta. 2021. PORIN PRIKAATIN SAAPUMISERÄN 2/21 KOULUTUK-

SEN JÄRJESTELYT A- JA K-JAKSOLLA. Puolustusvoimien asianhallintajärjestel-

män asiakirja MR11109. Liite 1 Läpivienti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

LIITE 8  VAIKUTUSTEKIJÖIDEN MUODOSTAJAT 

 

NIMI TYÖ VUOSI VAIKUTTAVUUSTEKIJÄ 

Sonmez Cakir & 

Adiguzel 

Artikkeli 2020 Tehokkuus 

Cooper & Niren-

berg 

Artikkeli 2012 Tehokkuus, vuorovaikutus, 

ammattitaito 

Gary Yukl Kirja 8. painos 2013 Tehokkuus vs Tyytyväisyys 

Tavoitteellisuus 

W den Dekker Artikkeli 2016 Tyytyväisyys 

Bernard Bass Kirja 2008 Tavoitteellisuus 

Kaiser, Hogan & 

Graig 

Artikkeli 2008 Tavoitteellisuus 

Pekka Kettunen Artikkeli 2018 Tavoitteellisuus 

Ismo Lumijärvi Kirja 2009 Tuloksellisuus 

Antti Tikka Opinnäytetyö 2015 Tavoitteellisuus, tulokselli-

suus ja ammattitaito 

Markus Ikonen Opinnäytetyö 2014 Ammattitaito ja tulokselli-

suus 

Pasi Hokkanen Opinnäytetyö 2021 Resurssit ja ammattitaito 

Jani Iirola Opinnäytetyö 2020 Ammattitaito 

Pääesikunta, Maa-

voimien esikunta 

Puolustusvoimien 

tuottamat asiakirjat 

2018 - 2020 Ammattitaito 

Tehokkuus 

Tavoitteellisuus 

Tuloksellisuus 

Resurssit 

Rouhiainen-

Neunhäuserer 

Väitöskirja 2009 Vuorovaikutus 

Tommi Palokangas Opinnäytetyö 2017 Vuorovaikutus 

Gary Yukl Kirja 8. painos 2013 Vuorovaikutus 

Liisa Möttönen Opinnäytetyö 2021 Vuorovaikutus 

 

 


